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Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan, en gemensam plan för den samlade 

revisionen och omfattar hela den årliga granskningen.  

Planen är framtagen utifrån stadens årsplan och nämndernas styrdokument samt diskussioner 

på planeringskonferensen den 17 december 2019.  

Revisionsplanen är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt. 

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.  

 

Revisorerna har uppdrag att årligen 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  

 

Det yttersta syftet med granskningarna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga 

ansvarsprövningen av nämnder, styrelser och förtroendevalda. 

 

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

genom lekmannarevisorer, samt i kommunalförbund och stiftelser. Lekmannarevisorerna 

granskar verksamheten inte bolagens räkenskaper.  

 

Revisionen ska vara framåtsyftande, leda till utveckling, förbättring och en effektivare 

verksamhet. Den ska även vara en tillgång i det demokratiska arbetet och ett stöd för arbetet i 

styrelser och nämnder. 

 

Revisorerna redovisar utfallet sitt arbete i granskningsrapporter, revisionsrapporter, 

revisionsberättelser och i en sammanfattande redogörelse i slutet av varje verksamhetsår.  

 

Uppdraget regleras i kommunallagen (12 kap) och SKL:s God revisionssed 2018.  

 

Revisionsprocessen  

 
Källa: SKLs God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 
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2. Revisionens resurser - organisation  
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. 

 

Revisionen består av elva förtroendevalda revisorer. För mandatperioden 2019-2022 är det: 

 

Asta Matikainen Lecklin (m) ordförande  

Åke Johansson (c) 1:e vice ordförande  

Elisabeth Löf (s) 2:e vice ordförande  

Jörgen Eklund (s) 

Hannah Widmark (s)  

Ulf Nygren (m) 

Fredrik Domert (l) 

Tanja Lindeborg (v) 

Börje Hultin (kd) 

Barbara Conte (mp) 

Stefan Handing (sd) 

 

Revisorerna är indelade i fyra revisorsgrupper (övergripnade, pedagogisk, social och teknisk) 

med ansvar att följa de olika nämndernas verksamhet inom respektive grupp.  

Se avsnitt grundläggande granskning.  

 

Ur gruppen förtroendevalda revisorer väljs lekmannarevisorer och revisorer till 

kommunalförbunden och stiftelser, för att få en samordnad revision. Se lekammarevisorer.  

 

Till sin hjälp finns 50 % revisonssamordnare anställd. EY (f.d. Ernst & Young) är upphandlad 

sakkunnigt biträde för Västerås stads revisorer och lekmannarevisorer, samt för 

aktiebolagsrevisonen.  

 

Revisionens budget för år 2020 är 4,8 Mnkr.  

 

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

undantag. Sammanträdena äger oftast i Västerås stadhus, lokalen Kopplingen alternativ A587.  

Revisionsplan  
Riskanalys 

Revisions-
sammanträden 

månadsvis 

Grundläggande 
granskning  

Löpande  

Fördjupade 
granskningar  

ca 10 st/år  

Uppföljnings-
granskningar 

2 år efter fördjupad 
granskning 

Delårsbokslut  
30 augusti 

Årsbokslut och 
koncernredovisning 

Revisionsberättelse   
Föreslår ansvarsfrihet 

eller ej  
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Utbildning och kompetensutveckling 
Med den snabba utvecklingstakt som råder i kommunal verksamhet och inom revisionen 

behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Detta sker genom 

deltagande i nätverk, regionalt och nationellt, i seminarier och konferenser samt genom 

riktade utbildningsinsatser och studiebesök. Revisionen får löpande inbjudningar till diverse 

seminarier och konferenser. Prioritering av dessa sker vid revisionens möten. 

 

Under år 2020 kommer revisionen bland annat delta i:  

 EY erfarenhetsutbyteskonferenser, december  

 Primärkommunala revisionskonferensen (nätverk kommuner +70 000 invånare ) 

 Länsrevisionskonferens Västmanland, september Skinnskatteberg 

 Kommek, kommunalekonomisk konferens, digital konferens 

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

Under denna punkt informerar revisionen bland annat om kommande granskingar utifrån 

antagna projektplaner och om resultaten från de fördjupad granskning som görs under året, 

genom ”Senaste nytt”.  

 

På Västerås stads hemsida har revisionen en ”egen flik” där revisionsplan, revisionsrapporter 

från granskningar, Senaste Nytt, årsberättelse och liknade läggs ut så det är lättillgängliga för 

stadens invånare.   

3. GRANSKNINGAR   
Den grundläggande granskningen liksom granskning av delårsrapport och årsredovisning 

utgör basen i revisionens uppdrag. Fördjupningsgranskningarna är de granskningar som 

genomförs för att fördjupa frågeställningar i syfte att säkerställa uttalandet i ansvarsfrågan i 

revisionsberättelsen. De kommunala bolagen granskas på samma sätt som kommunens 

nämnder inom ramen för lekmannarevisorernas uppdrag. 

3.1 Grundläggande granskning – löpande granskning  
Grundläggande granskningen ger revisorerna underlag för att bedöma nämndernas styrning, 

ledning, uppföljning och kontroll, säkerhet i räkenskaper, redovisningssystemen och rutiner 

samt måluppfyllelse och effektivitet i verksamheten, enligt God revisionssed.  

 

Vid den grundläggande granskningen sker en löpande insamling av fakta och iakttagelser 

genom bland annat genomläsning av protokoll, beslutsunderlag, enskilda ärenden, rapporter, 

årsberättelser etc. dialoger och möten med nyckelpersoner eller studiebesök i verksamheten.  

 

Revisionsfrågor inom grundläggande granskning är;  

Har nämnden;  

 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. 
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Revisorerna har gjort en arbetsfördelning mellan sig när det gäller att följa respektive nämnde 

läsa protokoll och ha kontakter. Samtliga revisorer har dock formellt ansvaret för att granska 

all verksamhet årligen.  

 

Bevakningsansvaret är fördelat enligt nedan.  

 
Kommunövergripande nämnder  Revisorer  

Miljö- och Konsumentnämnden  
Överförmyndarnämnden 
Valnämnden 

Asta Matikainen-Lecklin  
Barbara Conte 

Nämnder med social inriktning   

Nämnden för personer med funktionsnedsättning  Tanja Linderborg 
Äldrenämnden Börje Hultin  
Individ- och Familjenämnden Stefan Handing  
Skultuna Kommundelsnämnd, för de sociala delarna    

Nämnder med pedagogisk inriktning  

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

Åke Johansson  
Jörgen Eklund  
Hannah Widmark  

Skultuna Kommundelsnämnd, för de pedagogiska delarna  

Nämnder med teknisk inriktning  

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 

Ulf Nygren  
Elisabeth Löf 

Tekniska nämnden Fredrik Domert   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Asta Matikainen Lecklin 
Åke Johansson  
Elisabeth Löf 

 

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.  

 

Materialet innehåller:  

 Nämndens/Styrelsens väsentliga verksamhetsområden 

 Väsentliga nationella mål/uppdrag i lagstiftning eller annat regelverk 

 Mål, direktiv och uppdrag i årsplan 2020  

 Nämndens mål och prioriterade frågor/uppdrag 

 Intern styrning och kontroll 

 Risker, utveckling och utmaningar  

 Planerat förändrings- och utvecklingsarbete 

Nämndträffar - Kontakter med kommunfullmäktige samt styrelse och nämnder  
Revisorerna träffar samtliga nämnders presidium och förvaltningsledningar som ett led i den 

gruppläggande granskningen. 2020 sker det under vecka 41 i oktober. Revisonsfrågor tas upp 

med varje nämnd och skickas ut i förväg. EY deltar på 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.  

 

Revisionens presidium och kommunfullmäktiges presidium träffas minst två gånger per år. 

Vid mötena informerar man om årets iakttagelser och ger tillfälle för att diskutera den 
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kommunala verksamheten och revisionens roll. Kommunfullmäktiges presidium bjuds in till 

revisionens planeringsdag samt till de revisionsmöten då års- och delårsbokslut presenteras.  

 

Revisionen bevakar kommunfullmäktiges sammanträden genom att fysisk närvara, som ett led 

i det proaktiva arbetet och den grundläggande granskningen. Närvaron sker genom att 

revisorerna deltar var sin gång, egen lista finns vem som deltar när.  

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 2020 kommer följande punkter att behandlas: Beslutas efter hand .  

  

Förslag  

• Projektledare för Stationsområdet – bjuda in och följa processen  

• Information om Sätra, nya området också ur Hållbarhetsperspektiv 

• SFI  utifrån uppsikten, utförande delen  

• Stadsjuristen, som började hösten 2019.  

• Nya direktörer inom staden från 2019;  Vård och omsorgsförvaltningen Tobias Åsell, 

Stadsbyggnadförvaltningen Carl Arnö, Skultuna kommundelsförvaltning Rasmus 

Persson, Överförmyndaren Maria Pomberg, Kultur- och idrottsförvaltningen Lenny 

Hallgren.   

Studiebesök 
Studiebesök kan genomföras av de revisorer som har ett bevakningsansvar för respektive 

verksamhet. För 2020 kommer studiebesök att genomföras i samband med revisionsmöte. 

Beslutas efter hand.  

  

 Förlägga revisionsmöte ute i verksamheterna och samtidigt få information från 

tjänstemän. 

 

3.3 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 källskatt och socialaavgifter 

 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. 
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3.4 Granskning av delårsbokslut, per den 31 augusti 2020 
Revisorerna ska årligen granska kommunens delårsrapport. Granskningen är översiktlig och 

inriktas på att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med kommunfullmäktiges 

mål för den ekonomiska förvaltningen. Granskningen innefattar 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. 

 

3.5 Granskning av årsbokslut och koncernredovisning 2020 
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.  

3.6 Fördjupade granskningar 
Fördjupade granskning är komplement till den grundläggande granskningen, för att säkerställa 

att revisorerna har tillräckligt underlag för sitt uttalande i revisionsberättelsen.  

 

En fördjupad granskning kan också föregås av en förstudie av ett område för att skaffa 

ytterligare kunskap om verksamhetens resultat, risker och kontroll. Syftet med förstudien är 

att besvara frågan om en fördjupad granskning ska genomföras eller inte.  

 

Beslut om granskningar tas fram efterhand utifrån riskanalyser. Under år 2020 kommer cirka 

tio fördjupade granskningar genomföras, förslag togs fram på planingskonferensen i december 

2020, och återfinns i en egen bilaga. 
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Inför varje granskning tas en projektplan fram med underlag om revisionsfrågor, val av 

metod, berörda nämnder etc. Till varje granskning utses en kontaktrevisor från 

revisionskollegiet. EY utför granskningar på uppdrag av Västerås stads revisorer.  

 

Granskningen presenteras i en revisionsrapport som överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

 

 
Källa: SKLs God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 

 

Beslutade fördjupade granskningar som avser revisionsåret 2020  
Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en granskning inom nedan 

områden. (uppdateras efterhand utifrån när de har beslutats att genomföras.)  

 

Granskning 

Rapportnamn 
2020:1 Utökad grundläggande granskning rörande 
projektet Resecentrum 

Bakgrund Västerås nya resecentrum utvecklas inom ramen för projekt 
Mälarporten, vilket även innefattar en omvandling av området runt 
stationen. Projektet Resecentrum har pågått ett antal år och går 
under 2020 in i en mer konkret förprojekteringsfas, med tillhörande 
investeringsbeslut.Ett så stort projekt som Resecentrum kräver 
väsentliga resurser och är förknippat med risker inom olika områden. 
Västerås stad leder och styr projektet med en rad resurser inom 
projektledning, planfrågor, kommunikation, ekonomi, stadsbyggande 
och juridik. Det är av stor vikt att projektet bedrivs med en tillräcklig 
intern kontroll inom berörda nämnder. 
Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra 
en utökning av den grundläggande granskningen 2020 med fokus på 
hantering av projektet Resecentrum, ur ett internkontrollperspektiv. 

Syfte  Granskningens syfte är att inhämta information rörande hanteringen 
av projektet Resecentrum, för att ge revisorerna underlag att 
bedöma huruvida den löpande interna kontrollen kan anses vara 
tillräcklig. 

Berörd nämnd Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar ur ett lednings- och 
samordningsperspektiv men berör ytterligare nämnders verksamhet. 

Kontaktrevisor Asta Matikainen Lecklin 

Tidsomfattning Granskningen inleds i april och avrapporteras på revisionsmötet i 
juni. 
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Granskning 

Rapportnamn 
2020:2 Granskning av stadens hållbarhetsarbete och 
Agenda 2030 

Bakgrund Genom Agenda 20301 har världens länder fram till 2030 bland annat 
åtagit sig att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter, 
bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna, främja jämställdhet samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sedan 2002 
anger även regeringsformen (1 kap. 2 §) att det allmänna, och 
därmed alla kommuner, ska främja en hållbar utveckling2 
som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 
generationer. Kommunernas arbete är väsentligt för att uppnå de 
övergripande hållbarhetsmålen. Av stadens Årsplan 2019–2022 
framgår att stadens arbete med hållbarhet ska ta avstamp från 
Agenda 2030. All verksamhet ska genomföras utifrån Agenda 2030. 
För att konkretisera kommunens ambitioner och mål inom hållbarhet 
har ett antal styrdokument antagits, bl.a. handlingsplan för social 
hållbarhet 2018 samt klimatprogrammet med handlingsplan för 
klimatanpassning som beskriver kommunens ambitioner och 
prioriteringar inom miljöområdet. Kommunstyrelsen har i budget 
2020 beviljats en miljö- och klimatsatsning om 3,5 mnkr för att stärka 
stadens hållbarhetsarbete. Satsningen ska bl. a. bidra till att 
”utveckla och följa upp kommunens arbete med ekologisk hållbarhet 
och klimat” såväl som stärka upphandling inom miljö- och 
klimatområdet samt upprätta en lokal livsmedelsstrategi. 
Hållbarhetsrelaterade faktorer spelar en allt större och mer väsentlig 
roll inom den kommunala sektors olika verksamhetsområden. Det 
finns också lagar och nationella mål som i stor utsträckning 
överensstämmer med ambitionerna i Agenda 2030. Detta gör att 
kommunens hållbarhetsarbete är av väsentlighet för kommunens 
revisorer att granska. 

Syfte  Granskningen syftar till att bedöma huruvida kommunen har 
ändamålsenliga och effektiva processer för att underbygga och 
möjliggöra uppfyllnad av fullmäktiges hållbarhetsrelaterade mål samt 
Agenda 2030. 

Berörd nämnd Granskning sker av kommunens övergripande styrning av 
hållbarhetsområde inom ramen för kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt. 

Kontaktrevisor Barbara Conte 

Tidsomfattning Granskningen inleds i april/maj och avrapporteras i augusti 2020.. 

Granskning 

Rapportnamn 
2020:3 Uppföljande granskning av Rocklundaavtalet 

Bakgrund  

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma 

 

 

Berörd nämnd Granskningen avser  

 

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning Granskningen inleds i maj och avrapporteras på revisionsmötet i 
augusti 
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Granskning 

Rapportnamn 
2020:4 Granskning av delagationsbeslut och 
attestering 

Bakgrund Av kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt 
en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta 
på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation är 
juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. För 
att säkerställa en god intern kontroll krävs fungerande rutiner för 
beslutsfattandet av delegations-beslut. En annan väsentlig del av 
den interna kontrollen är en korrekt hantering av attester. Syftet med 
attestering är att skapa ändamålsenliga och säkra rutiner vid 
beställning/upphandling, fakturahantering och därmed ge 
förutsättningar för en tillfredsställande kontroll vid utbetalning av 
pengar. Med utgångspunkt från revisionens tidigare granskningar 
och identifierade brister rörande hantering av delegationsbeslut har 
revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning rörande 
detta område. 

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma om stadens rutiner för 
delegationsbeslut och attestering bygger på en tillräcklig och 
ändamålsenlig intern kontroll. 

Berörd nämnd Granskningen avser stadens samtliga nämnder. Granskningen 
omfattar verksamhetsåret 2020. 

Kontaktrevisor Hannah Widmark 

Tidsomfattning Granskningen inleds i maj och avrapporteras på revisionsmötet i 
augusti. 

Granskning 

Rapportnamn 
2020:5 Projektplan Granskning: efterlevnad av 
GDPR, dataskyddsförordningen 

Bakgrund Såväl Västerås stad samt de kommunala bolagen hanterar stora 
mängder personuppgifter i olika verksamheter. Den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ställer stora och 
ökade krav på företag och organisationers interna kontroll kopplat till 
hanteringen av personuppgifter. Avvikelser kan leda till sanktioner i 
form av bl.a. viten. 
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska 
konven-tionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR). Förordningen baserat på 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 som gäller 
i hela 
EU. I artikel 8 ges rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och 
korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i 
EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt 
för privatoch familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild 
bestämmelse om rätt till skydd för personuppgifter, artikel 8. Stadgan 
är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater. På svensk nivå finns 
en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i 
samband med behandling av personuppgifter i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen. Dessa grundläggande bestämmelser om 
rätt till privatliv och skydd för person-uppgifter ligger till grund för 
närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter. 
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Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria 
flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom 
att förordningen är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att 
samma regler gäller inom hela unionen. Andra syften med 
dataskyddsförordningen är att modernisera dataskyddsdirektivets 
regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. 
Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att lag och förordning efterlevs. 
Redan i oktober 2018 publicerade Datainspektionen en 
”sammanställning av resultatet från granskning av 
dataskyddsombud”. Granskningen omfattade såväl offentlig som 
privat sektor. Det konstateras att det är en marginell skillnad i 
efterlevnaden av reglerna mellan myndigheter och privata aktörer. 
Inga primärkommuner ingick i granskningen. Av totalt 66 
tillsynsärenden beslutade inspektionen att ge reprimander i 57 fall. I 
två fall fick tillsynsobjekten ett föreläggande och sju fall avslutades 
utan åtgärd. Datainspektionen genomför nu också andra 
inspektioner inom ramen för dataskyddsförordningens efterlevnad. 

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i stadens 
interna kontroll kopplat till säkerställande av att 
dataskyddsförordningen efterlevs. Syftet är också att bedöma i vilken 
omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp efterlevnaden av 
personuppgiftshanteringen. 

Berörd nämnd Granskningen omfattar staden som helhet, dvs kommunstyrelsen 
och övriga nämnder. 

Kontaktrevisor Elisabeth Löf. 
Tidsomfattning Granskningen inleds i april och avrapporteras på revisionsmötet i 

juni. 
Granskning 

Rapportnamn 
Projektplan 2020:6 Granskning: efterlevnad av GDPR, 
dataskyddsförordningen  
Västerås Stadshus AB 

Bakgrund  
 Såväl Västerås stad samt de kommunala bolagen hanterar stora mängder 
personuppgifter i olika verksamheter. Den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 
2018 och ställer stora och ökade krav på företag och organisationers 
interna kontroll kopplat till hanteringen av personuppgifter. Avvikelser kan 
leda till sanktioner i form av bl.a. viten.  
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(EKMR). Förordningen baserat på Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 som gäller i hela EU.  
I artikel 8 ges rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och 
korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i EU:s 
stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- 
och familjeliv, artikel 7. Här finns också en särskild bestämmelse om rätt till 
skydd för personuppgifter, artikel 8. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s 
medlemsstater. På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för 
den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 
2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Dessa grundläggande 
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bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till 
grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter.  
Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet 
av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att 
förordningen är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma 
regler gäller inom hela unionen. Andra syften med dataskyddsförordningen 
är att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa 
dessa till det nya digitala samhället.  
Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för uppföljning och 
kontroll av att lag och förordning efterlevs.  
Redan i oktober 2018 publicerade Datainspektionen en ”sammanställning 
av resultatet från granskning av dataskyddsombud”. Granskningen 
omfattade såväl offentlig som privat sektor. Det konstateras att det är en 
marginell skillnad i efterlevnaden av reglerna mellan myndigheter och 
privata aktörer. Inga primärkommuner ingick i granskningen. Av totalt 66 
tillsynsärenden beslutade inspektionen att ge reprimander i 57 fall. I två 
fall fick tillsynsobjekten ett föreläggande och sju fall avslutades utan 
åtgärd. Datainspektionen genomför nu också andra inspektioner inom 
ramen för dataskyddsförordningens efterlevnad. 

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i stadens 
bolagskoncerns interna kontroll kopplat till säkerställande av att 
dataskyddsförordningen efterlevs. Syftet är också att bedöma i vilken 
omfattning respektive bolagsstyrelse inom Stadshuskoncernen styr och 
följer upp efterlevnaden av personuppgiftshanteringen.  

Berörd nämnd Granskningen omfattar Västerås Stadshus AB med samtliga dotterbolag 
och underkoncerner.  

Kontaktrevisor Elisabeth Löf. 

Tidsomfattning Granskningen inleds i maj/juni för avrapportering i september 2020. Detta 
kan förändras beroende på utvecklingen rörande den pågående Corona-
krisen.. 

Granskning 

Rapportnamn Projektplan 2020:7 Granskning av äldrenämndens 
styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom 
hemtjänsten 

Bakgrund  
 Hemtjänsten är en central kommunal angelägenhet och en viktig 
välfärdstjänst. Hemtjänsten har utvecklats från att vara mest inriktad på 
hjälp i hushållet till att bli en kvalificerad tjänst som ger vård och omsorg 
till ibland svårt sjuka personer i deras hem. Alltfler äldre bor kvar i sitt hem 
livet ut, ofta med stort behov av stöd från hemtjänsten. 

En bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan den äldre och 
personalen, att den som hjälper har kunskap om den äldres livssituation 
och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet och inlevelse, och 
skapa välbefinnande hos den äldre. I socialtjänstlagen framhålls som 
värdegrund att ”socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”(5 kap. 4 § SoL).  

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft första januari 2009 och 
innebär att varje kommun själv kan fatta beslut om att tillämpa 
valfrihetssystem. För brukaren innebär Lagen om valfrihetssystem en rätt 
att själv välja vem som ska utföra de serviceinsatser som beviljats. Syftet 
med lagen är att öka den enskilde brukarens valfrihet och inflytande. I LOV 
ingår även rätten till omval om man som brukare inte är nöjd med 
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insatsernas utförande. 

Det är staden som har det yttersta ansvaret för att egenregi och privata 
leverantörer följer riktlinjer och gällande lagstiftning i enlighet med 
förfrågningsunderlaget. Alla utförare som erbjuds har godkänts av staden. 
De förbinder sig att följa och leva upp till de regler, riktlinjer och krav som 
staden har ställt och som finns beskrivna i ett förfrågningsunderlag.  

Äldrenämnden har från 2019 utöver beställarrollen, även ansvar för 
egenregin i utförandet av omsorgen inom äldrenämndens ansvarsområde, 
inklusive arbetsgivaransvar. På uppdrag av nämnden ska förvaltningen 
beställa och upphandla vård och omsorgstjänster både i egenregi och med 
privata utförare. Egenregin är organiserad i en linjeorganisation under 
nämnd. Uppdraget ska vara konkurrensneutralt och lika villkor ska gälla för 
både egenregin och andra privata leverantörer. 

Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en 
granskning av äldrenämndens styrning och uppföljning av kvalitet och 
valfrihet inom hemtjänsten. 
 

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma om äldrenämnden bedriver en tillräcklig 
styrning och uppföljning av kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten.  
 

Berörd nämnd Granskningen omfattar äldrenämnden  

Kontaktrevisor Tanja Linderborg 

Tidsomfattning Granskningen inleds i augusti för avrapportering i november 2020. Detta 
kan förändras beroende på utvecklingen rörande den pågående Corona-
krisen.. 

 

3.7 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 2020 kommer samtliga granskningar som genomfördes år 2018 följas upp 

Genomförda granskningar 2018 
Övergången från förskola till grundskola samt från F-6 till årskurs 7 i grundskolan 

Förskole- och skollokalernas ändamålsenlighet 

Kris- och katastrofberedskap, Västerås stads kommunala bolag 

Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden 

Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till  
barn och unga 

Uppföljande granskning av valnämnden 

Tilläggsgranskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt   

Strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder 

Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar 

 

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.   

4.0 Lekmannarevision  
Bland de valda revisorerna utses kommunfullmäktige lekmannarevisorer. Dessa har ett själv-

ständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. Granskningen 
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sker utifrån ett övergripande styrperspektiv där ägardirektiven och kommunstyrelsens uppsikt 

är viktiga inslag. 

 

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. De biträds av sakkunnig från EY. 

 

Lekmannarevisorerna upprättar granskningsplaner-, redogörelser och rapporter per bolag. 

Träffar med företrädare för bolagen och den auktoriserade revisorn sker varje höst och vid 

slutrevisionsmöte när granskningsrapporten lämnas. En eller flera fördjupade granskningar 

kommer att genomföras för bolagen under året. En genensam bolagsdag för hel- och delägda 

bolags styrelser samt bolagsledningar kommer att arrangeras varje eller vart annat år.  

 

Samordnad revision mellan kommunen och dess företag är ett viktigt instrument för ägarens 

(kommunfullmäktiges) kontroll och uppföljning. Den samordnade revisionen ger förutsätt-

ningar att bedöma hur kommunen arbetar med ägarstyrning och förvaltningskontroll.  

 

Bolag   Lekmannarevisorer 

Koncernstyrningsbolaget Stadshus AB  Asta Matikainen Lecklin och Åke Johansson  

Bostads AB Mimer Åke Johansson och Ulf Nygren  

Mälarenergi AB + dotterbolag  Elisabeth Löf och Fredrik Domert 

Nya Västerås Flygplats AB Ulf Nygren och Börje Hultin  

Strategiska Fastigheter AB + dotterbolag  Jörgen Eklund och Barbara Conte 

Västerås Marknad och Näringsliv AB Tanja Linderborg och Hannah Widmark  

Västerås Parkerings AB  + dotterbolag Åke Johnasson och Stefan Handing 

Mälarhamnar AB (delägt) Elisabeth Löf + 1 från Köping, ers. Börje Hultin  

4.0 Kommunalförbund stiftelser och övriga uppdrag  
Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även revisorer till kommunalförbunden 

som staden ingår. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller 

delvis ägs av kommunen. 
 

Kommunalförbund    Revisor 

Kommunalförbundet Vafab Miljö samt  
Vafab Miljö AB 

Barbara Conte  

Mälardalens Brand- och räddningsförbund Åke Johansson 

Västerås Samordningsförbundet Börje Hultin 

Teater Västmanland Tanja Linderborg (+ revisor från regionen) 

Västmannamusiken Jörgen Eklund (+revisor från regionen ) 

VK Västmanlands kommuner  Asta Matikainen Lecklin och Elisabeth Löf  

Stiftelser   Revisor 

Tidö Slott Stiftelsen + Von Schinkelska stiftelsen Tanja Linderborg   

Övrigt  Revisor  

Mälardalens luftvårdsförbund 
Mälarens vattenvårdsförbund 
Västerås Arbetarinstitut      
Västmanlands tolkservice  
Westmannastiftelsen  

Börje Hultin 
Asta Matikainen Lecklin  

Jörgen Eklund  
Ulf Nygren 
Ulf Nygren 
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INPUT TILL REVISIONEN  
 

 

 

INPUT till 
revisionen  Hearing och 

Seminarium 

Studiebesök i 
verksamheten  

Tjänstemän och 
presidium  
bjuds in 

Årliga nämndträffar 

Följer Nämnder/styrelsers 
protokoll + handlingar 

Allmänheten 
Massmedia     

Revisons- 
nätverk  

Kursen och 
konferenser 

Revisionen 
informerar  

Kommunfullmäktige 


