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Resultatet för perioden uppgår till + 465
mkr och prognosen för året är +360 mkr.
De fortsatta underskotten inom Individoch familjenämnden samt Äldrenämnden
är oroande och revisionen har för avsikt att
nogsamt följa nödvändiga åtgärder för att
nå en ekonomi i balans.



Bokslutsprocessen har i samband med
delårsbokslutet fungerat bra.
Dokumentationen har varit tillräcklig och
upprättad tidsplan har följts trots att den
varit snäv.



Genomförandegraden för investeringar
beräknas bli 83% vilket är fortsatt hög och
viss ökning mot 2019. Det är positivt att
genomförandegraden har ökat de senaste
åren och det medför att det inte är lika stor
förskjutning av planerade investeringar.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
EY genomfört en granskning av stadens
delårsrapport per 31 augusti 2020.

Iakttagelser och slutsatser
Här följer en summering av granskningen:


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.



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.



Staden har tre övergripande finansiella
mål. Enligt delårsrapporten är prognosen
att Västerås stad kommer klara de tre
målen under 2020. Av vår granskning
framkommer inga indikationer om att
målen inte kommer att uppnås.
Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk
analys i delårsbokslutet med kommentarer
till väsentliga avvikelser mot budget.



Uppföljning av målen gällande de
strategiska utvecklingsområdena har
gjorts i delårsrapporten. Delårsrapportens
innehåll ger tillräcklig information om hur
varje nämnd, styrelse och bolag följer upp
sin verksamhet. Staden gör dock ingen
samlad bedömning rörande god
ekonomisk hushållning. Detta utgör
således ett utvecklingsområde till
kommande års delårsrapporter.

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens
hemsida www.vasteras.se
För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller
revisionssamordnare Christel Modin tfn: 076-569 48 43.
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