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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen.
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god
redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning.
Vår sammanfattande bedömning och iakttagelser är:


Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt.



Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, finansiering och
ekonomiska ställning



Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.



Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i ett finansiellt perspektiv.



Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. Staden redogör för sitt arbete med riskhantering och åtgärder inom ramen för den interna kontrollen, vilket är positivt. Vi noterar
dock att resultatet av genomförda kontroller inte utvärderas på ett tydligt sätt.

Övriga sammanfattande iakttagelser:



Det lagstadgade balanskravet infrias, vilket är positivt.
Manuella bokföringsorders upprättas av respektive förvaltningsekonom. Centralt görs
inga rutinmässiga kontroller av manuella bokföringsorder i samband med bokslut utan
respektive nämnd ansvarar för att detta arbete utförs korrekt. Vi har noterat att flera
manuella bokföringsordrar saknar hänvisning till originalhandling, avtal eller dylikt.
Det har även varit brister i att ha det i ordnad form och svårt att följa underlagen till
huvudboken.
 Anläggningsregister som är gemensamt för mark, byggnader och tekniska anläggningar samt för maskiner och inventarier har vissa brister. Det är inte helt komplett
utan det kräver en viss manuell handpåläggning för att få med all information. Exempelvis saknas kompletta nyttjandeperioder, ingående ackumulerade avskrivningar
samt årets avskrivningar.


Vidare har det under året framkommit att konst inte läggs upp i anläggningsregister
vilket är en brist. Konst skall i likhet med andra inventarier finnas med i anläggningsregister även om ingen avskrivning av dessa skall ske. Idag finns ett sidoordnat register för konst vilket av staden ska utredas under 2022.



Vid granskning av riktade bidrag har vi noterat att ett av de granskade bidragen felaktigt bruttoredovisats som fordran och skuld. Detta ger ett fel om 15,3 Mnkr där man
redovisat 15,3 Mnkr som fordran och 49,4 Mnkr som skuld istället för en nettoskuld
om 34 Mnkr. Rutinen kommer enligt uppgift att ses över för att kunna säkerställa att
detta inte händer igen.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen ansvarig för årsredovisningens upprättande och
är således revisionsansvarig i denna granskning.
När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt
som fullmäktige bestämmer och granskas i Västerås stad inom ramen för den grundläggande granskningen.
2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för
denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal
bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 kap. 2 §) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker inom ramen för revisionsberättelsen.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)?



Finns väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner vad gäller årsredovisningens beskrivningar av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning?



Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar?



Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans?



Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv?



Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett
verksamhetsperspektiv?

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och kommunens egna
styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)



Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR)



Riktlinjer för god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges budget
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2.3. Genomförande
Granskningen omfattar:


Förvaltningsberättelsen



Resultaträkning



Balansräkning



Kassaflödesanalys



Sammanställd redovisning



Drift- och investeringsredovisning



Noter

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner.
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit
kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår granskning av
den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan
förekomma.
Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som gjorts
under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av kommunens redovisningsansvarige.
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3. Granskningsresultat
3.1. Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 Förvaltningsberättelse ska ha följande underrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl kommunen som juridisk person och som koncern.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR och RKR R15.

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling
Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform.
I avsnittet presenteras en översikt rörande utvecklingen i staden och koncernen de senaste
fem åren. Analysen är övergripande och omfattar ett antal nyckeltal, såsom befolkningsutveckling i jämförelse med liknande kommuner, stadens flyttnetto, betygsutveckling, besöksstatistik för kommunala verksamheter samt nyckeltal inom äldreomsorg och socialtjänst. Beskrivningen av utvecklingen den senaste femårsperioden är i tabellform vilket är i linje med
RKR R15. Det höga resultatet ger en förbättrad soliditet för koncernen.
Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling är tydlig, överskådlig och tillräcklig.
3.1.2. Den kommunala koncernen i Västerås stad
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är av
väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera organisationsscheman/tablåer.
Beskrivningen av stadens koncern ligger i stort i linje med RKR R15. Beskrivningen sker överskådligt med stöd av organisationsscheman och tabeller. Redovisningen inkluderar en översikt
över väsentliga privata utförare per verksamhet. En överskådlig tabell summerar kostnad per
verksamhet avseende egen regi samt andel köpt verksamhet. Vi bedömer att beskrivningen
av den kommunala koncernen är tydlig samt tillräcklig.
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3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen av den
kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.
Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:
• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats.
• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av pensionsmedel enligt normerat schema.
• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet
Innehållet under rubriken följer i stort åtaganden enligt lagstiftning och RKR R15.
Redovisningen innehåller en analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. Här berörs risker såsom covid-19, kompetensrisk, social oro, IT-risk, haveririsk, miljö- och klimatrisk samt finansieringsrisk. Vidare redovisas finansiella nyckeltal och
upplysningar ges även om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och staden. Vi bedömer att beskrivningen i avsnittet är strukturerad och ger en ändamålsenlig redogörelse för verksamhetsåret 2021.
3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse
Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån nettoinvesteringar,
skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser kan vara:
•
•
•
•
•

Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet
Omstruktureringar
Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten
Större investeringar
Betydande rättstvister

Redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är strukturerad under rubriker för respektive verksamhetsområde och berör bland annat pandemins påverkan, investeringstakt, demografisk utveckling samt genomförda satsningar under 2021. Vi bedömer att innehållet ger en
rättvisande bild av väsentliga händelser.
Vi bedömer att redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är tillräcklig.
3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. Avsnittet
kan beskriva:
• Ansvarsstruktur – styrenheter
• Centrala styrdokument
• Mål, budget och ramar
• Planering, uppföljning och uppsikt
• Intern kontroll
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Redovisningen innehåller information om styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, inklusive roll- och ansvarsfördelning. Redovisningen innehåller även en beskrivning
av stadens hållbarhetsarbete, mål och inriktningar samt arbetet med risk- och internkontroll.
Staden redogör för sitt arbete med riskhantering och åtgärder inom ramen för den interna kontrollen, vilket är positivt. Vi noterar dock att resultatet av genomförda kontroller under året inte
utvärderas på ett tydligt sätt. Staden gör heller ingen egen sammanvägd bedömning av
huruvida internkontrollarbetet fungerat tillfredsställande.
Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
är tillräcklig.
3.1.6. God ekonomisk hushållning
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse
för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och andra stycket)
uppnåtts och följts. Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen är förenliga med
fullmäktigemålen.
I det omfattande avsnittet redogörs det för en mängd faktorer med påverkan på bedömningen
huruvida god ekonomisk hushållning uppnås. Analysen utgår framför allt från de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som fastställts av fullmäktige. Hållbar utveckling berörs i ett särskilt avsnitt.
Uppföljning av fullmäktiges mål sker genom de fyra perspektiven kund, kvalitet, ekonomi och
medarbetare. Respektive perspektiv redovisas per nämnd samt att det görs en sammanvägd
bedömning per perspektiv på en stadsövergripande nivå. I denna sammanvägda bedömning
redovisas kund och kvalitet tillsammans. Till varje perspektiv framgår även ett urval av nyckeltal som illustrerar utvecklingen under en femårsperiod samt exempel från berörda verksamheter.
Vidare redovisas stadens tre strategiska utvecklingsområden genom mål och effekter för 2021
samt fortsatta åtgärder för ökad effekt 2022. En särskild redovisning och nulägesbedömning
görs även av uppdragen i stadens årsplaner. Separata avsnitt redogör för ekonomisk analys,
investeringar och balanskravsresultat.
Sammantaget (för staden och dess bolagskoncern) görs bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås avseende år 2021. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk
hushållning uppnås men noterar att det finns förbättringsområden inom vissa perspektiv.
Vi bedömer att analysen och utvärderingen av god ekonomisk hushållning utifrån kommunfullmäktiges riktlinje är tillräcklig.

3.1.7. Balanskravet
Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om annat och
hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett föreskrivet schema.
I ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen redogörs det för stadens utfall rörande det lagstadgade balanskravet. Med avseende på år 2021 redovisar staden ett positivt balanskravsresultat
uppgående till 740 mkr, vilket innebär att balanskravet infrias.
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Ingen reservering av medel till resultatutjämningsreserven (RUR) görs för år 2021.
Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är tillräcklig.
3.1.8. Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den
kommunala koncernen och kommunen, bland annat ska upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret lämnas.
Av årsredovisningen framgår ett avsnitt rörande koncernen som arbetsgivare. Här berörs
framtidens kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, mångfald, anställningar samt arbetet med att
vara en attraktiv arbetsplats
Vi bedömer att beskrivningen av väsentliga personalförhållanden är relevant och tillräcklig.
3.1.9. Förväntad utveckling
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om kommunens och koncernens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels
förväntningar som finns och som är baserade på konkreta kända förhållanden som berör
koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker som och osäkerhetsfaktorer som är
förknippade med dessa förhållanden ska kommenteras.
Avsnittet redogör övergripande för stadens utveckling och förutsättningar, där fokus ligger på
pandemins påverkan på både verksamhet och prognoser, kostnadsutveckling, investeringar
och demografisk utveckling. Vidare redogörs för digitalisering som en förutsättning för att
bygga framtidens samhälle och den omställning som krävs. Förväntad utveckling presenteras vidare per verksamhetsområde tillsammans med centrala nyckeltal.
Vi bedömer att beskrivningen av kommunens förväntade utveckling är tydlig och tillräcklig.
3.2. Räkenskaper
3.2.1. Årets resultatutfall
Årets resultat uppgår till 1 195 Mnkr (543 Mnkr) vilket är väsentligt bättre än budgeterat resultat på 72 Mnkr. Avvikelsen mot budget är en följd av att skatteintäkterna och generella stadsbidrag har ökat med netto 343 Mnkr. Dessutom uppgår ej budgeterade reavinster och exploateringsvinster till 197 Mnkr, varav 191 Mnkr avser tomtförsäljningar.
Verksamhetens resultat på 916 Mnkr är högre än föregående årets resultat på 506 Mnkr men
även väsentligt högre än budget på -6 Mnkr. Fastighetsnämnden har som tidigare större avvikelser mot budget för exploateringsvinster och reavinster som inte budgeteras och uppgår
tillsammans till 393 Mnkr.
Skatteintäkterna är något högre än föregående år och uppgår till 7 560 Mnkr (7 134 Mnkr).
Utfallet är även 261 Mnkr högre än budgeterat, ökningen avser främst Skatteavräkning för
innevarande års prognos. Utfallet förändras kontinuerligt som en följd av att SKR kontinuerligt uppdaterar sina skatteunderlagsprognoser.
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De generella statsbidragen och utjämning har ökat mot föregående år och budget. Avvikelsen uppgår till 82 mkr mot budget och uppgår till 1 861 Mnkr (1 785 Mnkr). Förändringen är
en effekt av dels ökade regleringsbidrag i kombination med minskade generella bidrag från
staten.
Årets resultat, exklusive reavinster och dylikt som ska motsvara årets resultat för avstämning
mot balanskrav, uppgår till 740 Mnkr (föregående år 509 Mnkr) vilket innebär att balanskravet för år 2021 uppnås.
Årets resultat uppgår till 1 195 Mnkr, vilket utgör 5,6% av skatteintäkter och bidrag exklusive
jämförelsestörande poster är att jämföra med årets budgeterat resultat som var lägre än
2,5% av det långsiktiga resultatmålet. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras bland
annat av högre skatteintäkter än budgeterat. Det långsiktiga överskottsmålet är 2,5 %.
Det har skett en förbättring av resultatet genom att ett flertal nämnder som tidigare har redovisat underskott nu redovisar en positiv avvikelse mot budget. Individ- och familjenämnden
har under året minskat sitt underskott till -17 Mnkr (-50 Mnkr).
Det är viktigt att fortsätta att säkerställa att nettokostnader över tid inte ökar mer än skatteintäkterna. För god ekonomisk hushållning bör nettokostnader inte överstiga 98 % av skatteintäkterna. Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 5,6 % jämfört med 2020 och verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestörande poster har ökat med 1,1 %. Balanskravsresultatet har ökat med (231 Mnkr) jämfört med föregående
Finansnettot uppgår till 278 Mnkr (37 Mnkr) vilket är högre än budgeten som uppgår till 78
Mnkr. Finansnettot är även väsentligt högre jämfört med föregående år vilket främst förklaras
av att orealiserade vinster i projekt om ca 200 Mnkr.
.
Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (Mnkr):
RESULTATRÄKNING (MKR)
Bokslut
2021

Budget
2021

Bokslut
2020

2 552
-10 492
-565
-8 506

1 952
-10 622
-414
-9 084

2 414
-10 453
-373
-8 412

7 560
1 861
916

7 299
1 779
-6

7 134
1 785
506

434
-156

179
-101

248
-212

1 195

72

543

Extraordinära poster

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

1 195

72

543

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
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3.2.2. Resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning
Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år. Beslut och beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga intäktsposter.
Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år
samt stickprovskontroll mot underlag. Kostnader för reparation och underhåll samt köp av
verksamhet och entreprenad har granskats. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga noteringar.
Manuella bokföringsorders upprättas av respektive förvaltningsekonom. Centralt görs inga
rutinmässiga kontroller av manuella bokföringsorder i samband med bokslut utan respektive
nämnd ansvarar för att detta arbete utförs korrekt. Vi har tagit ett antal stickprov på manuella
bokföringsorders och noterat att flera saknar hänvisning till originalhandling, avtal eller dylikt.
Det har även varit brister i att ha det i ordnad form och svårt att följa underlagen till huvudboken.
Det är viktigt att kommunledningen fortsatt gör kontinuerliga kontroller av att åtgärdsplanerna
är effektiva och efterföljs för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.
Vår bedömning
Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår
bedömning att stadens resultaträkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner eller fel i väsentlig omfattning utöver den brist vi noterat avseende manuella bokföringsordrar.
Då vi noterat att det avseende manuella bokföringsordrar förekommer brister är vår rekommendation att rutinen förbättras så att det säkerställs att material och hänvisningar tydligt framgår.
Balansräkning
Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god
redovisningssed för kommunal verksamhet. Vidare har respektive balanspost avstämts mot
bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprovskontroller och avstämning mot
sidoordnade system har kontroll genomförts att poster värderats och periodiserats på ett korrekt sätt.
Iakttagelser:
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningsregister som är gemensamt för mark, byggnader och tekniska anläggningar
samt för maskiner och inventarier har vissa brister. Det är inte helt komplett utan det kräver
en viss manuell handpåläggning för att få med all information. Exempelvis saknas kompletta
nyttjandeperioder, ingående ackumulerade avskrivningar samt årets avskrivningar.
Vidare har det under året framkommit att konst inte läggs upp i anläggningsregister vilket är
en brist. Konst skall i likhet med andra inventarier finnas med i anläggningsregister även om
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ingen avskrivning av dessa skall ske. Idag finns ett sidoordnat register för konst vilket av staden ska utredas under 2022.
Finansiell leasing av fastigheter har under året tagits in i redovisningen fullt ut. Vår granskning har omfattat det Excelregister som finns framtaget för dessa. Vid granskningen har vi
stickprovsvis bedömt att korrekt ränta används och att nuvärdeberäkningen skett korrekt.
Stickprov har även tagits mot större avtal samt avtal som tecknats under räkenskapsåret. Effekterna av redovisningen är att anläggningstillgångarna ökat med 1 597 Mnkr, leasingskulden har ökat med 1 924 miljarder kronor och effekten i eget kapital blir -327 Mnkr.
Fordringar och kortfristiga skulder
Löpande under året har vi genomfört granskning av riktade bidrag. Granskningen genomfördes genom att inhämta sammanställningar över de bidrag nämnder tagit del av under året.
Utifrån sammanställningarna har vi stickprovsvis säkerställt om de korrekt klassificerats som
riktat bidrag och om dessa hanterats korrekt över perioder. Uppföljning av redovisningen av
dessa bidrag har skett vid bokslutsgranskningen då vi kan notera att ett av dessa granskade
bidrag felaktigt bruttoredovisats som fordran och skuld. Detta ger ett fel om 15,3 Mnkr där
man redovisat 15,3 Mnkr som fordran och 49,4 Mnkr som skuld istället för en nettoskuld om
34 Mnkr. Rutinen kommer enligt uppgift att ses över för att kunna säkerställa att detta inte
händer igen.
Vår bedömning
Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både tillgångar och skulder är det vår bedömning att kommunens balansräkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner, eller fel i väsentlig omfattning.
Vår bedömning att identifierade fel i balansräkningen uppgår till 15,3 Mnkr och innebär att
stadens balansomslutning är för hög med samma belopp. Felet ger ingen resultateffekt. Vi
rekommenderar att Västerås stad arbetar med rutiner avseende bidrag för att säkerställa att
hanteringen blir korrekt.
Vidare rekommenderar vi en översyn av anläggningsregister både i bemärkelsen att säkerställa så alla uppgifter finns samt att alla tillgångar finns medtagna. Vår granskning har dock
inte indikerat att något skulle vara felaktigt redovisat bortsett från konst som inte finns i balansräkningen. Någon uppskattning av ett eventuellt fel har inte varit möjligt under granskningstillfället.
3.2.3. Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några
noteringar.
3.2.4. Sammanställda räkenskaper
Västerås stad upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för staden och
dess del- och helägda koncernenheter där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt
inflytande. I koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen
uppgår till minst 20 procent av röster och kapital.
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Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys
och noter. Vi har granskat gjorda koncernelimineringar stickprovsvis samt analyserat förändringen mellan ingående och utgående eget kapital.
Stadens innehav av aktier och andelar i dotterbolag finns till 96% i moderbolaget Västerås
Stadshus AB. I konsolideringen för Västerås stads koncern tas dock bolagen in separat för
konsolidering då den sammanställda redovisningen upprättas med proportionell konsolidering. Vid konsolidering mellan bolagskoncernen och dess bolag har anpassningar gjorts till
LKBR samt RKR´s rekommendationer.
Analys och bedömning
Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens
ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med
verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning kap 12 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 16 och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital
har räknats in i koncernens egna kapital.
Den proportionella konsolideringen betyder att de kommunala bolagen som inte är helägda
tas med till andelen ägda andelar i koncernredovisningen. Transaktioner mellan bolagen och
staden har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatt hänförts till
eget kapital. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående
bolagen. Till sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster.
Den sammanställda redovisning omfattar Västerås stad samt de företag där staden har ett
röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. De största bolagen är Mälarenergi AB och
Bostads AB Mimer, Västerås Flygplats AB och Västerås Strategiska Fastigheter AB. Av kommunförbunden ingår Teater Västmanland, Västmanlandsmusiken, Vafab Miljö kommunalförbund och Räddningstjänsten Mälardalen. Innehavet i Västerås Science park AB uppgår till
22,2% men ingår inte i den sammanställda redovisningen då omfattningen av bolaget är så
ringa.
Staden tillämpar komponentavskrivning på nya investeringar från 2015 enligt RKR 11.4 medan bolagen tillämpar principen på alla investeringar fullt ut. Mälarenergi AB och Bostads AB
Mimer aktiverar ränta i anskaffningsvärdet i takt med upparbetat kapital under produktionstiden som pågår en längre tid.
Koncernens resultat före extraordinära poster uppgår till 1 773 Mnkr (849 Mnkr).
För 2021 uppgår moderbolaget Västerås Stadshus AB:s resultat efter finansiella poster till 57
Mnkr (77 Mnkr). Merparten av resultatet utgörs av utdelning från Mälarenergi AB samt en
mindre del från Bostads AB Mimer.
Mälarenergi AB:s resultat efter finansiella poster uppgick till 594 Mnkr (267 Mnkr). Resultatökningen är till följd av högre försäljningsvolymer, rekordhöga elpriser och gynnsamma
avfallspriser.
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Bostads AB Mimers resultat efter finansiella poster uppgick till 182 Mnkr (176 Mnkr). Resultatet innefattar försäljning av sex fastigheter till Västerås Stad vilket genererade en reavinst om
53 Mnkr samt försäljning av ett vindkraftverk vilken resulterade i en reaförlust om 10 Mnkr.
Efterfrågan på lägenheter var fortsatt god och uthyrningsgraden blev 99,0 % för bostäder och
94,5% på lokaler.
Nya Västerås Flygplats AB bedriver flygplatsverksamheten och dess resultat efter finansiella
poster uppgår till -27 Mnkr (-26 Mnkr). 2021 har, i likhet med 2020, påverkats i stor utsträckning av pandemin Covid-19 då flygresandet har varit begränsat till följd av restriktioner. Detta
har minskat intäkterna för flygplatsavgifter, parkeringsavgifter och minskad försäljning.
Västerås stads strategiska fastigheter koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till
40 Mnkr (43 Mnkr) vilket är till följd av reavinster vid försäljning av mark vilket genererat en
reavinst om 30 Mnkr. Utfallet mot budget påverkas även positivt av den planerade rivningen
av flygfastigheter vilken flyttats till 2022.
Kassaflödet för koncernen avseende år 2021 är positivt då likvida medel vid årets början
uppgick till 1 705 Mnkr jämfört med 2 105 Mnkr vid årets slut. Kassaflöde från den löpande
verksamheten är högre jämfört med föregående år vilket har medfört att upplåningen har
minskat.
Vår bedömning
Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med
LKBR och RKR R16 och ger en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska ställningen för Västerås stad och dess koncern per den 31 december 2021. Vid granskningen
har inga fel av väsentlig karaktär identifierats.
3.2.5. Noter
Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar
lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa
korrekt avspeglar de underliggande räkenskaperna.
Under året har kommunen fullt ut övergått till att redovisa enligt idéskrift från RKR om
notupplysningar varvid effekten är att samtliga poster i resultat- och balansräkning har en
nothänvisning.
Vår bedömning
Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar
i noter.

13

3.2.6. Drift- och investeringsredovisning
Intäkter

DRIFTREDOVISN IN G, MN K R
NÄMND

2021

2020

Äldrenämnden
Nämnden för funktionsnedsatta
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utb o Arb.markn.nämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Individ- och familjenämnden
Individ- och fam, flykting
Nämnd Idrott, fritid o förebyggande
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden, exploatering
Fastighetsnämnden, reavinster
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö-o Konsumentnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnd
Kommunrevision
Centralt staden
Justeras: Poster som inte är
hänförbara till verksamhetens
intäkter och verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning *
Verksamhetens intäkter och
kostnader enligt
resultaträkning

1 153
468
970
2 404
820
238
84
97
79
24
233
1 376
447
196
333
67
18
3
0
0
630

1 150
465
966
2 316
762
231
100
113
68
27
238
1 295
364
128
397
52
13
4
0
0
452

-

K ostnader
Budget
2021
1075
443
948
2383
772
232
47
108
73
19
219
1332
224
0
314
57
12
4
0
0
420

7 089 - 6 726 - 6 553

2 552

2 414

2 130

2021

2020

-2 868
-1 339
-1 992
-4 505
-1 667
-359
-994
-87
-377
-227
-716
-1 331
-250
0
-537
-87
-37
-19
-6
-4
-463

-2 732
-1 308
-1 945
-4 286
-1 638
-346
-1 033
-125
-355
-226
-693
-1 296
-248

7 375

7 062

- 10 492

- 10 453

-590
-79
-33
-17
-2
-4
-560

Budgetavvikelse
Budget
Intäkt Kostn N etto
2021
-2 813
78
-55
23
-1 327
25
-12
14
-1 974
22
-18
4
-4 516
21
11
31
-1 675
48
8
55
-357
6
-3
3
-941
37
-53
-17
-108
-11
21
10
-361
6
-16
-10
-223
5
-4
0
-689
14
-27
-13
-1 332
44
2
46
-194
223
-56
167
0
196
0
196
-529
19
-8
11
-86
10
-1
8
-34
6
-3
3
-19
-1
0
0
-6
0
0
0
-5
0
1
1
-502
210
40
250
6 967 - 535

- 10 723

421

408 - 127

232

653

*Avser justeringar för finansiella poster, avskrivningar, interna poster, omräkning gatukostnadsersättning och omräkning leasing.

Av enheterna och nämnderna uppvisar flertalet positiva resultat 2021 jämfört med budget,
dock är det några nämnder som har avvikelser mot budget. Verksamhetens intäkter och
kostnader är 653 Mnkr (355 Mnkr) bättre än budget. Främsta positiva avvikelserna är inom
fastighetsnämnden till följd av att realisationsvinsterna inte budgeteras som tillsammans med
exploateringsvinsterna uppgår till 363 Mnkr (235 Mnkr). Den nämnd med största negativa avvikelsen är, trots en starkt förbättrad budgetavvikelse jämfört med tidigare år, Individ- och familjenämnden med totalt -17 Mnkr (-69 Mnkr). Övriga nämnder med negativa avvikelser är
av lägre beloppsmässig karaktär. Nedan kommenteras nämnder med negativa avvikelser.
För övriga nämnder hänvisas till Västerås stads årsredovisning.
Individ- och familjenämnden har ett underskott på totalt 17 Mnkr exklusive flyktingmottagning. Ett överskott finns om 10 Mnkr från flyktingmottagning framförallt avseende anlända under 2018. Nämnden har fortsatt arbetet med kostnadsminskningar och har under året genom
planerade åtgärder lyckats få ner kostnaderna ytterligare. Utfallet är bättre än den senaste
prognosen och nettokostnaderna har minskat med 2,4% mot föregående år. Budgeterat var
dock en minskning med 4,2%. Den främsta anledningen till att man inte uppnått utsatta resultatmål är högre kostnader inom familjehemsvården och ett fortsatt ökat antal placerade även
avseende vuxna på institutionsvård samt våld i nära relation.
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Tekniska nämnden redovisar ett underskott om 13 Mnkr där effekten av pandemin Covid-19
uppgår till ca -25 Mnkr framförallt beroende på minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Det
totala underskottet har dock motverkats av överskott inom andra verksamheter, ett exempel
är park- och naturvårdsverksamhet som genererat överskott tack vare statliga bidrag.
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande redovisar ett underskott om 10 Mnkr. Underskottet är främst hänförligt till uteblivna intäkter om 11 Mnkr för hallar och planer på grund av
pandemin Covid-19. Nämnden har också haft ökade kostnader avseende underhåll av konstsnöspåret.
Årets investeringar i staden uppgick till 1 084 Mnkr (1 193 Mnkr) med en genomförandegrad
på 93% (71%). Riktningen på genomförandegraden är positiv jämfört med tidigare år vilket till
stor del är en effekt av de fastighetsinköp om ca 200 Mnkr som gjorts från Mimer vilka inte
var budgeterade för. Under året har det varit flera färdiga investeringar vilka exemplifieras i
årsredovisningen. Budgeterade investeringar uppgår till 1 911 Mnkr och orsaken till att alla
budgeterade investeringar inte genomförs är, liksom tidigare år, framför allt överklagade planer och upphandlingar. Projekt som har försenats finns inom nästan samtliga verksamheter.
Det är viktigt att bedöma och analysera vilka effekter investeringstakten får på stadens övergripande målsättning.
Vår bedömning
Drift- och investeringsredovisningen bedöms vara upprättade enligt kraven i LKBR och god
redovisningssed. Vidare är det vår bedömning att det är positivt att Individ- och familjenämnden arbetat med att ytterligare anpassa verksamheten för att nå en ekonomi i balans. Revisionen har för avsikt att följa nämndens fortsatta arbete även under år 2022.

Västerås den 23 mars 2022

Johan Perols
EY, Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig

Mikael Sjölander
EY, Auktoriserad revisor
Ansvarig för granskning av räkenskaper
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Västerås stads revisorer

Till
Kommunfullmäktige i Västerås Stad

Revisionsberättelse för år 2021

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
kommunfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har noterat att stadens organisation fortsatt har påverkats av coronapandemin, men
vi ser att kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit åtgärder för att hantera situationen på
ett rimligt sätt. Revisionen har inte identifierat några väsentliga brister utifrån känd
information, men avser att fortsatt följa utvecklingen nogsamt.
I vår granskning har vi noterat att det saknas en strategisk styrning och uppföljning av
upphandlings- och inköpsverksamheten på koncernnivå, i enlighet med upphandlingspolicyns
intentioner. Vår bedömning är att respektive bolag i koncernen i flera avseenden arbetar på ett
tillräckligt sätt med inköp och upphandling, men vissa brister noteras. Vidare bedömer vi det
som allvarligt att det saknas ett helhetsperspektiv och att staden går miste om
samordningsfördelar och kompetensutbyte i koncernen rörande inköpsverksamheten. Vi har
för avsikt att fortsatt följa kommunstyrelsens och Västerås stadshus ABs åtgärder under 2022
för att stärka den interna kontrollen rörande dessa områden.
Revisorerna har de fem senaste åren noterat omfattande brister i individ- och
familjenämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt interna kontroll. I likhet med
tidigare år har underskott fortsatt att redovisas även under år 2021, men vi noterar dock att
underskottet minskat väsentligt. Vi ser positivt på att flera viktiga åtgärder har vidtagits för att
nå en ekonomi och verksamhet i balans. Vår bedömning är dock att vissa obalanser
fortfarande föreligger och uppmanar därför nämnden att prioritera fortsatt kraftiga och tydliga
åtgärder för att nå en ekonomi i balans fullt ut.
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Penneo dokumentnyckel: QIXUE-TZQQQ-I8LEC-2U1MB-N7CAO-Z6AKH

Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer i Västerås stad har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelser och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i stadens bolag.

Västerås stads revisorer

I vår granskning av stadens årsredovisning har vi noterat att staden hörsammat revisionens
rekommendation från tidigare är rörande redovisningsmässig hantering av tillgångar som
klassificeras som finansiell leasing. Detta har fått en tydlig effekt på stadens ekonomiska
ställning. Vi ser positivt på denna förändring.
Vi bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillräckligt sätt. Vi är dock starkt kritiska
till att det fortsatt föreligger brister i stadens struktur för intern kontroll, inom ett antal
områden.
Vi bedömer att styrelse och nämnder bör stärka sin interna kontroll rörande riskbedömningar
inför väsentliga förändringar i organisation eller verksamhet samt säkerställa att utvärdering
alltid sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas resultat enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner stadens årsredovisning för 2021.
Vi åberopar bifogad redogörelse och bifogade rapporter.
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Penneo dokumentnyckel: QIXUE-TZQQQ-I8LEC-2U1MB-N7CAO-Z6AKH

I vår granskning av strategisk kompetensförsörjning samt en förstudie rörande organisatoriska
förändringar inom stadsledningskontoret har vi noterat att det skett flera
organisationsförändringar och effektiviseringar av väsentlig karaktär inom HR-verksamheten.
Dessa förändringar får följder för det strategiska och operativa arbetet med
kompetensförsörjning samt tillgången till HR-stöd inom samtliga av stadens verksamheter. Vi
är kritiska till att det i flera fall saknas dokumenterade riskbedömningar inför beslut om
väsentliga förändringar, samt att utfallet inte systematiskt följts upp och utvärderats utifrån
varken ett ekonomiskt eller verksamhetsmässigt perspektiv. Vi avser att nogsamt följa
utvecklingen inom detta område under 2022.

Västerås stads revisorer

Asta Matikainen Lecklin

Åke Johansson

Elisabeth Löf

Jörgen Eklund

Hannah Widmark

Fredrik Domert

Barbara Conte

Ulf Nygren

Kenth Winborg

Hans Stergel

Kerstin Ånevall Lind

Penneo dokumentnyckel: QIXUE-TZQQQ-I8LEC-2U1MB-N7CAO-Z6AKH

Västerås den 24 mars 2022

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för 2021
Granskning av årsbokslut 2021
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
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Västerås stads revisorer

Revisorernas redogörelse för 2021
Vårt uppdrag
I vårt uppdrag som revisorer i Västerås stad har vi granskat styrelsers och nämnders
verksamhet och genom de valda lekmannarevisorerna har vi granskat verksamheten i
stadens bolag.
Revisorernas uppdrag, som regleras i kommunallagen, är att granska all verksamhet och
bedöma om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. EY har
biträtt oss i granskningen och vi har haft stöd från vår revisionssekreterare.

Granskningen baseras på en bedömning av väsentlighet och risk avseende nämndernas och
styrelsernas verksamheter. Analysen har legat till grund för årets revisionsplanering och
beslut om granskningsinsatser. Årets granskning har skett genom löpande granskning av
nämnderna där vi tagit del av handlingar och protokoll, möten med nämndernas presidium,
föredragningar av inbjudna tjänstemän på revisionssammanträden, fördjupade granskningar,
samt granskning av delårsbokslut och bokslut.
De fördjupade granskningarna resulterar i rapporter som läggs ut på vår hemsida när vi har
fastställt dem. Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige som beslutar om den vidare
hanteringen. Vanligtvis skickas rapporterna till granskade styrelser och nämnder med
begäran om svar på våra iakttagelser och rekommendationer. För samtliga rapporter har vi
tagit fram sammanfattningar i form av ”senaste nytt”.
Nedan följer en kort sammanfattning av årets fördjupade granskningar som återfinns på
stadens hemsida:

Granskning av SFI-verksamheten
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Västerås
stads SFI-verksamhet. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
med avseende på kvalitet i SFI-verksamheten.
Vår sammanfattade bedömning är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delvis har
en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll med avseende på kvalitet i SFI-verksamheten.
Vi bedömer att nämnden inte har tydliga mål och mått rörande kvaliteten inom SFI. Det finns
ingen tydlig styrning av SFI-verksamheten från nämnden, den styrning som finns utgår från
lagar och stadens styrdokument. Vi bedömer också att de nyckeltal som
vuxenutbildningscentrum (VUC) arbetar med för att följa upp sin verksamhet inte till fullo är
ändamålsenliga och behöver utvecklas.
Vi konstaterar att det finns en dokumenterad riskanalys på nämndnivå som är väl etablerat
inom verksamheten. I utbildning- och arbetsmarknadsnämndens arbete med riskanalys och
internkontroll för 2021 berörs inte SFI. VUC är inte delaktig i att identifiera risker vid
utformningen av nämndens risk- och kontrollplan vilket vi bedömer som en brist.
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Granskningens inriktning och omfattning

Västerås stads revisorer

Vi bedömer att det finns förutsättningar för tillräcklig uppföljning framgent eftersom den nya
strukturen för uppföljning är god. I den här granskningen kan vi dock inte säkerställa att
uppföljning sker i enlighet med gällande riktlinjer eftersom kvalitetsårshjulet är nytt för 2021.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att:


Bryta ner övergripande mål fastställda av kommunfullmäktige och ta fram
verksamhetsanpassade delmål avseende SFI



Stötta Vuxenutbildningscentrum med att ta fram relevanta och uppföljningsbara
nyckeltal för SFI-verksamheten



Säkerställ att samtliga verksamheter deltar med identifiering av risker vid
framtagandet av nämndens risk- och internkontrollplan



Säkerställa att kvalitetsuppföljningen inom SFI sker i enlighet med riktlinje för
uppföljning av utförare av kommunal verksamhet



Initiera åtgärder för att säkerställa den avtalade andelen legitimerade lärare inom SFIverksamheten

Granskning av Överförmyndarnämnden
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Västerås
stads överförmyndarverksamhet. Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att
bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med tillräcklig intern styrning,
kontroll och uppföljning.
Vår sammanfattade bedömning är att överförmyndarverksamheten i huvudsak fungerar väl
och bedrivs med tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning.
Vi noterar att det i Västerås stad, liksom i andra delar av landet, är en utmaning att rekrytera
ställföreträdare men bedömer att förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjning
genom att exempelvis ta hjälp av stadens kommunikationsavdelning. Det föreligger ingen
akut brist på ställföreträdare vid tidpunkten för granskningen.
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Vi bedömer att gällande avtal och förfrågningsunderlag säkerställer att VUC kan vidta
åtgärder som vite eller att stoppa en extern utförares intag av elever för att säkerställa att
utbildningen av SFI bedrivs i enlighet med avtal och lagrum. Vi bedömer vidare att avtal och
uppföljningskriterier för de upphandlade utförarna skapar förutsättningar för kvalitet. När det
gäller SFI-utbildningens resultat i Västerås stad så finns det dock några indikatorer i Kolada
(2019) som pekar på anmärkningsvärt dåliga resultat. Andel legitimerade lärare är mycket
låg i förhållande till jämförbara kommuner, och andelen elever per lärare är nästan dubbelt
så hög som i jämförbara kommuner och riket. Även indikatorn andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen ligger väsentligt lägre än i andra kommuner. Det påvisar att avtalet och
förfrågningsunderlaget trots bestämmelser om att utbildningsanordnare ska ha 85%
legitimerade lärare inte följs. Vår bedömning är att även om SFI-verksamheten är en av flera
delar av vuxenutbildningen så är just denna del av avgörande betydelse för att deltagarna
ska ha chans att nå arbetsmarknaden och egen försörjning. Framgången härvidlag påverkar
både försörjningsstödet och arbetsmarknadsinsatserna.

Västerås stads revisorer
Det finns en strukturerad process för rekrytering av ställföreträdare som innefattar utbildning,
kunskapsprov och registerkontroller. Vår bedömning är att processen i allt väsentligt är
ändamålsenlig och att de olika stegen ger tillräckliga förutsättningar för att säkerställa den
tilltänkta ställföreträdarens lämplighet och därigenom även huvudmannens säkerhet.
Kontroller av ställföreträdare genomförs även årligen för att löpande säkerställa deras
lämplighet. Säkerheten för ställföreträdare säkerställs främst genom möjligheten att kunna
avsäga sig uppdrag i de fall ställföreträdaren exempelvis upplever att huvudmannen är
hotfull.
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Styrande dokument och rutiner finns upprättade för verksamhetens viktigaste delar.
Dokumenterade interna rutiner för granskning av årsräkningar finns upprättade och bedöms
tydliga samt ge förutsättningar för god intern kontroll. Överförmyndarnämnden har i
verksamhetsplanen 2021 beslutat om ett nyckeltal som säger att andel påbörjade
granskningar av inkomna årsräkningar per sista juni ska vara 100 procent. Målet uppnåddes
år 2020, vid tiden för granskningen är det för tidigt att bedöma om målet uppnås år 2021. Vi
ser positivt på att det pågår ett arbete med att strukturera och samla arbetet med
förvaltningens interna rutiner. Vår bedömning är att rutinerna ger förutsättningar för god
kvalitet och hög rättssäkerhet i handläggningen.
Länsstyrelsen har vid granskningarna 2020 och 2019 inte funnit anledning att rikta kritik mot
nämndens verksamhet. Vid inspektionerna har Länsstyrelsen dock uppmanat nämnden att
skärpa vissa rutiner, vilket nämnden uppfyllt. Vid granskningen 2018 riktade Länsstyrelsen
kritik mot nämnden för långa handläggningstider vid granskning av årsräkningar. Nämnden
har sedan dess kortat sina handläggningstider.
Vi noterar att nämnden och förvaltningen bedriver ett aktivt internkontrollarbete men
bedömer att formerna kan tydliggöras ytterligare. Vi menar att nämnden bör stärka sin
interna kontroll genom att införa en systematisk egenkontroll av verksamheten kopplad till
kontroller i nämndens risk- och internkontrollplan. Genom en systematisk egenkontroll kan
nämnden löpande bevaka och följa upp efterlevnad av styrande dokument och rutiner i
verksamheten samt följa arbetet med att minimera risken att inte nå verksamhetens mål.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi överförmyndarnämnden att:


Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för åtgärd i nämndens
internkontrollarbete.



Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis stickprovsvis
granskning av akter, för att stärka den interna kontrollen.



Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens interna rutiner,
för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning.

Granskning av försäljningsprocessen för Kristiansborgsbadet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
försäljningen av Kristansborgsbadet i syfte att bedöma huruvida beredningen och
genomförandet av försäljningen har hanterats med tillräcklig intern styrning och kontroll.
Vår sammanfattande bedömning är att försäljningsprocessen utifrån flera perspektiv
hanterats på ett ändamålsenligt sätt, men att det finns förbättringsmöjligheter för kommande
liknande processer. Bedömningen görs mot bakgrund av att försäljningsförfarandet i allt
3
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väsentligt följt tillämpliga styrdokument men att spårbarheten i avgörande moment kan
stärkas.

I samband med affären aktualiseras ett antal delprocesser, bland annat för markanvisning
och exploatering. Vi kan konstatera att staden har styrdokument för dessa processer. Enligt
vår bedömning är dessa styrdokument i allt väsentligt ändamålsenliga. Följsamheten
gentemot riktlinjer för markanvisning (exploateringsavtal har inte upprättats ännu) är god.
Enligt vår bedömning har även staden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att
säkerställa att försäljningen sker enligt villkor som är marknadsmässiga.
Försäljningsprocessen av Kristiansborgsbadet har pågått under flera år, involverat många
olika aktörer, vars förslag värderats mot varandra utifrån ett antal olika utgångspunkter.
Enligt vår bedömning finns skäl för staden att specificera vilka krav på dokumentation som
ska vara gällande. Krav på dokumentation ska alltid vägas mot tilliten till professionen och
strävan efter effektivitet i förvaltningen – dokumentationsnyttan ska överväga de
administrativa kostnader som medföljer. Enligt vår uppfattning är det förtjänstfullt om
avgörande moment i försäljningsprocessen dokumenteras.
Det finns skäl för staden att se över hur den genom avtal kan säkerställa adekvata
möjligheter till uppföljning av faktiska kostnader och/eller utlovad kvalitet kopplat till utlovande
investeringar. I detta fall är avtalsskrivningarna om köparens åtaganden kopplat till
renoveringar generellt hållna, med stort utrymme för olika typer av kvalitets- och
kostnadslösningar. I kombination med att det inte finns något avtalat krav på att bolaget ska
redovisa sina kostnader för investeringar i badhusbygganden saknas adekvata möjlighet att
följa upp avtalspartens åtaganden.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi fastighetsnämnden att:


Föreslå fullmäktige att fastställa styrdokument för avyttrande av befintliga fastigheter.



Säkerställa att avgörande moment i försäljningar dokumenteras.



Säkerställa adekvata möjligheter till uppföljning av avtalade villkor kopplat till utlovade
investeringar.

Granskning av förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet i grundskolan. Syftet med granskningen har varit
att bedöma huruvida grundskolenämnden bedriver ett tillräckligt förebyggande och
hälsofrämjande arbete för elever i sina verksamheter, med fokus på insatser avseende
psykisk hälsa.
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Det finns i staden inget styrdokument som reglerar utgångspunkterna, förfarandet och
handläggningen vid avyttrande av befintliga fastigheter. Staden är av lag eller förordningen
inte tvungen att upprätta styrdokument för detta ändamål. Enligt vår uppfattning kan det dock
utifrån ett styrningsperspektiv vara staden till fördel att göra detta. Genom ett politiskt
fastställt styrdokument för avyttring av fastigheter säkerställs förutsägbarhet och lagenlighet
vid kommande försäljningsprocesser. Styrdokumentet bör innehålla krav på affärsmässighet,
konkurrens, saklighet och objektivitet.

Västerås stads revisorer

Vi bedömer att nämnden genom flera styrdokument fastställer mål för det hälsofrämjande
och förebyggande arbetet. Vi konstaterar att det finns tydliga direktiv om att det preventiva
elevhälsoarbetet ska prioriterats i relation till mer åtgärdsinriktade insatser.
Kommunövergripande styrdokument och mål omsätts i lokala elevhälso- och
handlingsplaner. Flera strategier och insatser koordineras, både på verksamhetsnivå och på
vardera skolenhet. Vi bedömer att vissa skolor har en mer utarbetad styrning än andra
skolor, där årshjul och effektkedjor ingår.
Vi noterar att nämnden och förvaltningen bedriver ett aktivt kvalitetsarbete men bedömer att
formerna kan tydliggöras ytterligare. Vi menar att nämnden kan förtydliga styrdokumenten
gällande vilka delar av arbetet som är obligatoriska, exempelvis vilka krav de har på
verksamheternas dokumenterade planering och styrning av elevhälsoarbetet. I något fall har
skolorna inte effektkedjor på plats. På så vis kan nämnden få en mer övergripande förståelse
för det förebyggande och hälsofrämjande arbete som bedrivs inom elevhälsan på respektive
skola, samt enklare kunna följa upp insatser och resultat.
Fördelningen av elevhälsoresurser baseras på skolornas elevantal och sociala vikt, såväl
som enskilda behov. Det finns däremot behov av att tydliggöra fördelningsmodellen och hur
viktning sker mellan de olika faktorer som tas i beaktande. Nämnden bör vidare se över om
modellen för fördelningen för att ta hänsyn till elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) på ett bättre vis.
Avslutningsvis är vår bedömning att nämnden på övergripande nivå har en tillräcklig
uppföljning och återrapportering för att säkerställa en tillräcklig tillgång till information om det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det finns däremot en möjlighet att stärka
effektuppföljningen av enskilda insatser som utförts på skolorna, och huruvida beslutade
insatser tydligt kan kopplas till önskvärda effekter och resultat.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi grundskolenämnden att:


Förtydliga kraven på skolverksamheterna vad gäller styrningen av kvalitetsarbetet,
med effektkedjor och dess uppföljning



Säkerställa att beslutade insatser kopplas till önskvärda effekter, samt att
verksamheterna implementerar arbetssätt för att försöka följa upp effekter av enskilda
insatser



Utred om modellen för fördelning av elevhälsoresurser bör ta hänsyn till andel elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)



Tydliggöra fördelningsmodellen för skolkuratorsresurser och hur viktning sker mellan
de olika faktorer som tas i beaktande

Granskning av det strategiska arbetet med arbetsmarknadsåtgärder
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Vår sammantagna bedömning är att grundskolenämnden, i huvudsak, bedriver ett tillräckligt
förebyggande och hälsofrämjande arbete i grundskolan, men att det finns
förbättringsmöjligheter. Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns en tydlig styrning,
med mål och strategier för arbetet, samt att det bedrivs ett strukturerat arbete vid skolorna. Vi
bedömer att den mix av strategier och insatser som nämnden tillämpar skapar goda
förutsättningar för verksamheterna att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Däremot
kan nämnden förtydliga vissa delar av styrningen gällande kvalitets- och uppföljningsarbetet.

Västerås stads revisorer

Vår sammanfattande bedömning är att den strategiska styrningen av
arbetsmarknadspolitiken kan stärkas men att det på operativ nivå bedrivs ett ändamålsenligt
arbete utifrån givna förutsättningar. Bedömningen görs mot bakgrund av att det för
arbetsmarknadsområdet varken på nämnd- eller kommunnivå finns en tydlig strategisk
styrning. Verksamheten utgår till viss del från tidigare gällande prioriteringsgrunder och har
på operativ nivå anpassats utifrån förändringarna i den nationella reformeringen av
arbetsmarknadspolitiken. Det finns dock förmildrande omständigheter till att den strategiska
styrningen till viss del uteblivit. Fastställandet av nämndens arbetsmarknadsstrategi har
behövt invänta reformeringen av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har
nämnden under denna tid haft god uppsikt över den bedrivna verksamheten.
Nämndens kommande arbetsmarknadsstrategi är ett tydligt steg i rätt riktning mot att
etablera ramar och målbild för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnden har dock inte mandat
att bestämma över stadens övriga verksamheter. Enligt vår bedömning bör därför nämnden
initiera frågan om att upprätta ett kommunövergripande arbetsmarknadspolitiskt program
med mål och ramar för hur arbetet ska bedrivas. I samband med upprättandet av ett sådant
program finns skäl för staden att överväga stärka kopplingen mellan det strategiska
personalförsörjningsarbetet och nyttjandet av resursjobb samt feriepraktik.
Avslutningsvis bör nämnden säkerställa att samtliga arbetsmarknadsinsatser ligger inom
ramen för den kommunala kompetensen. Kommuner har inte någon självständig rätt att delta
i arbetsmarknadspolitiken utan deltagandet är betingat att Arbetsförmedlingen godkänner
sådan medverkan. Västerås stad har i nuläget ingen generell överenskommelse med
Arbetsförmedlingen, vilket enligt vår bedömning innebär en av nämndens
arbetsmarknadsinsatser riskerar att ligga utanför ramen för vad staden har mandat att göra.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att:


Säkerställ en strategisk styrning av arbetsmarknadspolitiken på nämndnivå.



Tillsammans med kommunstyrelsen initiera frågan om att upprätta ett
stadsövergripande arbetsmarknadspolitiskt program.



Tillsammans med kommunstyrelsen initiera frågan om att integrera det strategiska
personalförsörjningsarbetet med nyttjandet av resursjobb och feriepraktik.



Säkerställ att samtliga arbetsmarknadsinsatser ligger inom ramen för den
kommunalrättsliga kompetensen.

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU samt LUF
På uppdrag av lekmannarevisorerna har EY genomfört en granskning av
upphandlingsprocessen inom bolagskoncernen. Granskningens syfte är att bedöma huruvida
det inom Västerås stadshus AB, med dotterbolag, föreligger en ändamålsenlig intern kontroll
med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU, LUF samt stadens
övergripande styrdokument.
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat stadens arbete med
arbetsmarknadsåtgärder i syfte att bedöma huruvida Västerås stad bedriver ett tydligt och
ändamålsenligt strategiskt arbete som syftar till att minska tiden i arbetslöshet för
kommunens invånare.

Västerås stads revisorer
Under 2020 genomfördes en granskning av stadens upphandlingsprocess, där den
sammantagna bedömningen var att staden inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll med
avseende på inköp och upphandling. Bedömning grundade sig bland annat i att det
saknades en strategisk styrning och uppföljning ur ett koncernperspektiv, i enlighet med
upphandlingspolicyns intentioner.



Det saknas ett enhetligt förhållningssätt avseende inköp och upphandling inom
bolagskoncernen. Bolagen arbetar på olika sätt rörande styrdokument,
inköpsorganisation samt intern kontroll knutet till upphandlings- och inköpsfrågor.
Delvis kan detta härledas till olikheter i storlek, organisation, bransch samt behov.



Västerås stads strategiska fastigheter AB och Västerås parkerings AB inryms i allt
väsentligt i stadens hantering av inköp och upphandling, och berörs således av dessa
brister i intern kontroll.



Bolagens respektive ansvarsfördelning, roller och kompetens knutet till upphandling
bedöms i allt väsentligt vara ändamålsenliga.



Samtliga bolag med egna inköpsorganisationer har ett dokumenterat hållbarhetsfokus
i sina upphandlingar, vilket är positivt.



Bolagen med egna inköpsorganisationer inkluderar sitt inköps- och
upphandlingsarbete i riskbedömningar samt den löpande interna kontrollen, vilket är
positivt.



Flera bolag uttrycker att de försökt närma sig staden för mer samarbete och
samordning rörande upphandlingsfrågor, men utan tydlig återkoppling.



Det upplevs administrativt krångligt att delta i stadens ramavtalsupphandlingar.



Genomfört stickprov har visat vissa avvikelser utifrån upphandlingslagstiftning och
relevanta styrande dokument.

Utifrån granskningens slutsatser ger vi följande rekommendationer:
Styrelsen i Västerås stadshus AB:


Tydliggör den strategiska styrningen avseende upphandlingsfrågor utifrån ett
koncernperspektiv, för att tillse den helhetssyn och effektivitet som uttalas i inköpsoch upphandlingspolicyn

Styrelsen i Bostads AB Mimer:


Säkerställ att all upphandling och inköp sker i enlighet med upphandlingslagstiftning
samt stadens styrdokument.



Tillse en kontinuerlig kontroll avseende att direktupphandlingar genomförs och
dokumenteras enligt lagstiftning och bolagets riktlinjer



Utred förutsättningarna för att följa upp avtalstrohet
7

Penneo dokumentnyckel: O6BEP-SEDHO-VZXBI-2P6AP-AEGVF-JH3EO

Sammantaget bedömer vi att Västerås stadshus AB, med dotterbolag, delvis säkerställer en
ändamålsenlig intern kontroll med avseende på upphandlingar och inköp. Vår bedömning
grundar sig i följande iakttagelser:

Västerås stads revisorer
Styrelsen i Mälarhamnar AB:


Överväg om styrelsen bör besluta om inköps- och upphandlingspolicyn

Styrelsen i Mälarenergi AB:


Säkerställ ändamålsenlig dokumentation vid undantag från
upphandlingslagstiftningen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
äldrenämndens, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens samt nämnden för personer
med funktionsnedsättnings styrning och interna kontroll rörande hanteringen av covid-19.
Granskningen avser verksamhetsåret 2021.
Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder överlag har haft en tillräcklig
styrning och intern kontroll rörande hanteringen av covid-19. Nämnderna har bedrivit ett
arbete för att säkerställa att de demokratiska processerna under pandemin varit i enlighet
med tillämplig lagstiftning. Vidare är vår bedömning att granskade nämnder säkerställt en
välfungerande krisledningsorganisation där politisk ledning och verksamhet bedöms ha följt
de roller och ansvar som krisplaner, reglementen och delegationsordningar befäst.
Barn- och utbildningsförvaltningen aktiverade krisledningsstaber i samband med att den
centrala krisledningsstaben trädde i kraft i 2020. I augusti 2021 avslutade staden sin
stadsövergripande krisledningsorganisation för att sedan aktivera densamma den 22
november samma år, vilket barn- och utbildningsförvaltningens krisorganisation följde.
Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsstab har fortsatt att vara aktiv sedan mars 2020
och under hela 2021, men med mindre frekventa möten under perioder. Nämnderna har
kontinuerligt följt de tjänstemannaledda krisledningsorganisationernas arbete genom
återrapportering vid nämndssammanträden.
Vi bedömer att de organisatoriska åtgärder som vidtagits i syfte att hantera krisen, i
huvudsak har varit väl underbyggda samt att besluten har tagits i enlighet med de roller och
ansvar som fastställs i krishanteringsplaner, reglementen och delegationsordningar. Sedan
pandemins utbrott har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa en välfungerande politisk
beslutsgång. För att säkerställa effektiva möten som är förenliga med lagstiftningen har
praktiska åtgärder vidtagits för att möjliggöra distansmöten. Vidare finns ytterligare framtagen
information på stadens intranät kring hantering av teamsmöten med sekretesskänsliga
uppgifter. Enligt vår bedömning har kommunens åtgärder för att säkra effektivitet och
laglighet i ärendeberedningsprocessen varit ändamålsenliga. Vid övergången till digitala
arbetssätt tillsattes extra resurser för att stödja enskilda ledamöter och säkerställa att
mötesformerna var förenliga med kommunallagen.
Vi konstaterar att krisledningsgruppen inom barn- och utbildningsförvaltningen under 2021
har genomfört utvärderingar av krishanteringen och identifierat lärdomar. Dock finner vi det
anmärkningsvärt att nämnden inte tagit del av denna utvärdering.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden har inte genomfört
någon formaliserad och dokumenterad utvärdering av krishanteringen. Viss löpande
utvärdering uppges ha skett men inte av formell karaktär. Argumentet för att en utvärdering
8
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Granskning av stadens hantering av covid-19

Västerås stads revisorer
ännu inte har skett är att krisledningen har varit aktiverad under hela pandemin. Även om
verksamheterna har varit påverkade bedömer vi att det bör funnits utrymme under 2021 för
att genomföra en initial utvärdering och identifiera lärdomar som kan åtgärdas omgående
och med relativt små insatser.
Utifrån vad som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
granskade nämnder.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden rekommenderas att:


genomföra en initial utvärdering av krishanteringen och identifiera lärdomar som kan
åtgärdas omgående och med relativt små insatser.



fortsätta följa utvecklingen vad gäller praktiska moment och tillgång till praktikplatser
och vid behov tillförsäkra tillräckliga åtgärder för att möjliggöra för elever att slutföra
sin utbildning.

Granskning av strategisk kompetensförsörjning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning med syftet
att bedöma om stadens arbete rörande strategisk kompetensförsörjning bedrivs med
tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk
fråga för staden, då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och de krav som
ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som bedrivs.
Under 2019 genomförde revisionen en förstudie som uppmärksammade att det pågick ett
omfattande arbete med att utforma en enhetlig kompetensförsörjningsprocess för staden. Till
denna process kan vi nu se att det har kopplats strategier och riktlinjer som beskriver
gemensamma arbetssätt. Riktlinjerna lägger tydligt fokus vid återkommande analyser av
både kompetensbehov och kompetenstillgång. Vi noterar i granskningen att riktlinjerna inte
har etablerats fullt ut. De tre granskade nämnderna arbetar alla på sitt eget sätt med
kartläggning, riskanalys och planering. Formerna för detta är antingen desamma som fanns
innan införandet av den gemensamma processen, eller så sker arbetet genom
försöksverksamheter utan tydlig systematik. Vi bedömer också att återkopplingen från
förvaltning till stadsledning är för svag för att ge en helhetsbild över stadens HR-arbete och
tillräckliga förutsättningar för övergripande analys och uppföljning.
I granskningen konstaterar vi att kommunfullmäktiges mål för kompetensförsörjningen har
brutits ner i strategier och i delmål, nyckeltal och framgångsfaktorer för vilka nämnderna har
valt olika fokus beroende på sina respektive behov och förutsättningar. Det finns en tydlig röd
tråd mellan kommunfullmäktiges mål, kommunstyrelsens HR-strategiska inriktning, riktlinjer
för kompetensförsörjningsprocessen och årets planerade aktiviteter. Vi vill särskilt lyfta fram
att kommunens värdegrund integreras i arbetet på ett sätt som ger kompetensförsörjningen
en tydlig röd tråd och som samtidigt stärker medarbetarnas kännedom om värdegrunden.
För att ytterligare stärka kommunfullmäktiges strategiska utvecklingsområde, att vara en
modern, attraktiv och hållbar organisation, bör kommunstyrelsen dock se över möjligheten att
tydligare knyta kompetensförsörjningsstrategin till andra policyområden, exempelvis stadens
arbete med digitalisering, arbetsmarknadsåtgärder och integration.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden rekommenderas att:

Västerås stads revisorer

Vi noterar i granskningen att det finns en rimligt god bild av kompetensbehovet utifrån kända
förutsättningar. Stadens stora utmaning ligger inte primärt i att upprätta prognoser, utan i att
hitta lämpliga strategier och nya arbetssätt för att klara den växande utmaning välfärden står
inför. Med anledning av coronapandemin har staden behövt hantera stora och oväntade
utmaningar i den dagliga bemanningssituationen under 2020 och 2021. Pandemin har också
inneburit plötsliga omställningar i arbetsmiljö såväl som i formerna för hur kommunen
genomför exempelvis utbildningar eller rekryteringsevenemang. I kombination med
stadsledningskontorets effektiviseringsuppdrag och personalomsättningen inom HRfunktionen bedömer vi att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning inte har hållit
önskad takt under 2021 och inte heller har haft rimliga förutsättningar till det.
Aktiviteter och åtgärder för att klara av kompetensbehovet vidtas både på stadsövergripande
nivå och lokalt inom respektive förvaltning. De tre granskade nämnderna uppvisar flera
slutförda eller pågående insatser under 2021. Åtgärderna bedöms vara relevanta men är
sannolikt inte tillräckliga för att möta behovet av kompetens. Kommunens behov av
arbetskraft ökar och kommer att fortsätta öka inom flera delar av välfärden. Arbetet med
kompetensförsörjning kommer fortsatt att vara en av kommunstyrelsens och nämndernas
mest angelägna utmaningar att hantera. I granskningen noterar vi att flera strategier och
planer har 2022 som slutdatum och det är därför rimligt att kommunstyrelsen under detta år
säkerställer tydlig utvärdering och styrning för att arbetet ska ta ny fart framöver.
Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen:










Säkerställ att de valda strategierna i HR-strategisk inriktning 2018–2022 utvärderas
och att utvärderingarna ligger till grund för hur det fortsatta arbetet med strategisk
kompetensförsörjning ska bedrivas.
Utveckla stadens övergripande mål och nyckeltal för styrning och uppföljning av
arbetet med kompetensförsörjning för att möjliggöra djupare analyser och bättre
kontroll.
Tydliggör hur det fortsatta arbetet med strategisk kompetensförsörjning ska bedrivas
och i vilka avseenden arbetsformer, prioriteringar och arbetsgivarerbjudande ska
likformas i stadens verksamheter.
Integrera det strategiska kompetensförsörjningsarbetet med styrningen av
närliggande policyområden, exempelvis stadens arbete med digitalisering,
arbetsmarknadsåtgärder och integration.
Regelbundet följa upp arbetet med att möta stadens behov av kompetens på lång
och kort sikt.

Vi rekommenderar att byggnadsnämnden, grundskolenämnden och äldrenämnden:


Utveckla nämndens mål och nyckeltal för styrning och uppföljning av arbetet med
kompetensförsörjning för att möjliggöra djupare analyser och bättre kontroll.
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Vi noterar att den politiska målbilden i hög grad formuleras genom mål för utvecklingen av
indexvärden för hållbart medarbetarengagemang (HME). HME kan ge värdefull information i
enheternas analyser, särskilt sett till bakomliggande enkätfrågor, men på övergripande nivå
har förändringarna mellan åren historiskt sett varit relativt små och det är svårt att dra
slutsatser kring utfallet av de valda aktiviteterna och strategierna genom dessa mätvärden.
Utifrån denna observation bedömer vi att den politiska styrningen och uppföljningen är svag.
Vi kan däremot tydligt se att konkreta uppdrag och politiska prioriteringar kring exempelvis
helhetsnorm, jämställdhet och lönesatsningar har gett synliga positiva effekter.

Västerås stads revisorer





Säkerställ att långsiktiga kompetensförsörjningsplaner upprättas och revideras
regelbundet samt att det sker en systematisk och strukturerad uppföljning. I detta bör
nämnden tydliggöra ansvarsfördelningen för planering, analys och utvärdering i fråga
om den kortsiktiga dagliga kompetensförsörjningen kontra det långsiktiga strategiska
arbetet. Nämnden bör också överväga att integrera närliggande utvecklingsområden
som exempelvis digitalisering, arbetsmarknadsåtgärder och integration.
Säkerställ att avgångssamtal genomförs och att innehållet dokumenteras i en form
som bidrar till stadens övergripande uppföljning av kompetensförsörjning och
arbetsmiljö.
Regelbundet följa upp arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på
lång och kort sikt.

Granskning av delårsbokslut 2021
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av stadens
delårsrapport per 31 augusti 2021.
Här följer en summering av granskningen:


Bokslutsdokumentationen bedöms vara tillräcklig. Bokslutsprocessen i samband med
vår övergripande granskning av delårsbokslutet har fungerat tillfredsställande.



Granskningen av resultat- och balansräkningar indikerar inte att det föreligger några
väsentliga fel vad gäller resultat och ställning för perioden.



Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med god redovisningssed i kommunal sektor.



Vid granskningen av kassaflöden har det tillsammans med kommunens ekonomer
diskuterats hantering av leasing och orealiserade vinster vid värdering till
marknadsvärde enligt gällande redovisningsprinciper. Vad gäller hanteringen av
orealiserade vinster vid marknadsvärdering pågår fortsatt en utredning avseende hur
redovisning i kassaflödesanalysen skall ske utifrån RKR 13.



Vi har för avsikt att nogsamt följa och granska stadens arbete med att tillämpa Rådet
för kommunal redovisnings rekommendation rörande redovisning av leasing. Slutlig
bedömning kommer ske i samband med granskningen av årsbokslutet 2021.



Delårsrapporten har en bra struktur och ger en tillräcklig bild av stadens ekonomi
samt bra information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret.
Delårsrapporten innehåller väsentlig information rörande nämnder, styrelser och
bolag. Detta ger en tillräcklig bild av verksamheten och uppföljningen av målen för
staden och dess koncern.



Staden har tre övergripande finansiella mål. Enligt delårsrapporten är prognosen att
Västerås stad kommer klara dessa under 2021. Av vår granskning framkommer inga
indikationer på att målen inte kommer att uppnås. Styrelsen och nämnderna har
lämnat en ändamålsenlig ekonomisk analys i delårsbokslutet med kommentarer till
väsentliga avvikelser mot budget.



Delårsrapportens innehåll ger tillräcklig information om hur varje nämnd, styrelse och
bolag följer upp sin verksamhet. Staden gör dock ingen tydlig samlad bedömning
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Västerås stads revisorer
rörande god ekonomisk hushållning. Detta utgör således ett utvecklingsområde till
kommande års delårsrapporter. Kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade
balanskravet kommer att uppnås vid årsbokslutet 2021.
Resultatet för perioden uppgår till + 916 mkr och prognosen för året är +644 mkr.
Budgeten för helår har ett resultat på +72 mkr. De fortsatt stora negativa
budgetavvikelserna inom individ- och familjenämnden samt äldrenämnden har
förbättrats jämfört med tidigare och det arbete som lagts ned börjar ge effekter även
om nämnderna inte ännu nått målen. Revisionens avsikt är framgent att fortsatt
nogsamt följa nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans.



Dokumentationen har varit tillräcklig och upprättad tidsplan har följts trots att den varit
snäv.



Genomförandegraden för investeringar beräknas bli 88% vilket är fortsatt högt och
viss ökning mot 2020. Det är positivt att genomförandegraden har ökat de senaste
åren och det medför att det inte är lika stor förskjutning av planerade investeringar.
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Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2021
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av stadens
årsredovisning och årsbokslut 2021.
Vår sammanfattande bedömning och iakttagelser är:


Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt.



Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall,
finansiering och ekonomiska ställning



Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.



Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i ett finansiellt perspektiv.



Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. Staden redogör för sitt arbete med
riskhantering och åtgärder inom ramen för den interna kontrollen, vilket är positivt. Vi
noterar dock att resultatet av genomförda kontroller inte utvärderas på ett tydligt sätt.

Övriga granskningsinsatser
Utöver de granskningar som beskrivits har vi:






Följt upp de fördjupade granskningar som genomfördes 2019.
Genomfört en förstudie rörande hanteringen av vigselförrättare ur ett
internkontrollperspektiv.
Genomfört en förstudie avseende organisatoriska förändringar inom
stadsledningskontoret.
Utvecklat vårt arbete med grundläggande granskning av styrelser och nämnder.
Haft en fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presidium.
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Haft en fortlöpande dialog med kommunstyrelsens presidium.
Genomfört träffar med tjänstemän inom olika verksamhetsområden.
Genomfört dialogträffar med de samtliga nämnders presidier
Genomfört fördjupande dialoger med kommunstyrelsens presidium, med anledning
av revisionens iakttagelser och bedömningar.
Lekmannarevisorerna har genomfört möten med samtliga bolag inom
Stadshuskoncernen.
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Västerås den 24 mars 2022

Asta Matikainen Lecklin

Åke Johansson

Elisabeth Löf

Jörgen Eklund

Hannah Widmark

Fredrik Domert

Barbara Conte

Ulf Nygren

Kenth Winborg

Hans Stergel

Kerstin Ånevall Lind

13

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

HANNAH WIDMARK

ULF NYGREN

Undertecknare 1
Serienummer: 19890928xxxx
IP: 90.129.xxx.xxx
2022-03-24 07:55:07 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: 19570124xxxx
IP: 185.246.xxx.xxx
2022-03-24 08:08:28 UTC

ASTA MATIKAINEN LECKLIN

HANS STERGEL

Undertecknare 1
Serienummer: 19501211xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-03-24 08:09:52 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: 19430526xxxx
IP: 5.243.xxx.xxx
2022-03-24 08:30:21 UTC

Mariana Elisabeth Löf

Kerstin Ånevall Lind

Undertecknare 1
Serienummer: 19611023xxxx
IP: 92.34.xxx.xxx
2022-03-24 08:31:01 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: 19500621xxxx
IP: 213.113.xxx.xxx
2022-03-24 08:32:39 UTC

JÖRGEN EKLUND

BARBARA CONTE

Undertecknare 1
Serienummer: 19450319xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-03-24 08:38:24 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: 19530629xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2022-03-24 08:43:44 UTC

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnyckel: O6BEP-SEDHO-VZXBI-2P6AP-AEGVF-JH3EO

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ÅKE JOHANSSON

Karl Fredrik Domert

Undertecknare 1
Serienummer: 19550519xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2022-03-24 10:57:07 UTC

Undertecknare 1
Serienummer: 19710214xxxx
IP: 81.26.xxx.xxx
2022-03-24 17:48:21 UTC

KENTH WINBORG

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

Penneo dokumentnyckel: O6BEP-SEDHO-VZXBI-2P6AP-AEGVF-JH3EO

Undertecknare 1
Serienummer: 19480212xxxx
IP: 85.229.xxx.xxx
2022-03-24 19:50:32 UTC

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

