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Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har uppdragit  
till EY att genomföra en granskning av 
kommunens finansverksamhet. Granskningen 
syftar till att på en övergripande nivå bedöma 
att finanspolicy och andra styrdokument är 
förenliga med kommunallagens krav och att 
kommunstyrelsen styr och följer upp den 
finansiella hanteringen på ett tillräckligt sätt. 
Vidare att kraven för säkringsredovisning  
enligt god redovisningssed är uppfyllda. 

Västerås stad hade per den 31 december 
2014 en balansomslutning om ca 15,2 
miljarder kr. Av denna utgjorde 5,4 miljarder kr 
långfristiga låneskulder och 2,4 miljarder kr 
kortfristiga låneskulder. 

Iakttagelser och slutsatser 
Det framgår av finansriktlinjerna vilka 
finansiella instrument som får användas och 
bedömningen är att dessa överensstämmer 
med kommunallagens krav. De lån och 
finansiella instrument som finns i Västerås  
stad är vanligt förekommande på marknaden 
och i den kommunala sektorn.  
 
Granskningen visar att det finns en långt-
gående delegering till kommunstyrelsen att 
fastställa ramar och limiter och att därmed 
besluta om hantering av finansiella risker inom 
kommunkoncernen. 
 
Tjänstemännen arbetar aktivt med finansie-
ringsfrågor och har rutiner för att kontinuerligt 
följa upp behov av förändringar avseende 
placeringar, lån och derivat.  
 
Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen 
ansvarig för finansverksamheten, pensions-
medelsförvaltningen och kulturfonden och bör 
därför kontinuerligt följa upp att riktlinjerna 
efterlevs. Policy och riktlinjer följs upp genom 
olika former av rapportering. Rapporteringen 
sker dock inte genom att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen definierat vilken 
omfattning och inriktning som uppföljningen 
ska ha.   

 
 
På tjänstemannanivå har säkringsdokumen-
tation tagits fram som beskriver säkrings-
relationerna, hur effektivitet avses testas samt 
strategi/syfte med respektive säkring. Det finns 
ingen dokumentation av effektivitetsmätning. 
Detta är ett krav enligt god redovisningssed. 
 
Finanspolicy och finansriktlinjer för finans-
verksamheten behöver utvecklas och tydlig-
göras i olika avseenden. Av rapporten framgår 
ett antal noteringar och rekommendationer 
som behöver beaktas av kommunstyrelsen. 
 

Rekommendationer 
Nedan framgår ett urval av rekommendationer 
till kommunstyrelsen 
 
 Uppföljningen av att policy och riktlinjer 

efterlevs behöver formaliseras och utvecklas 
ytterligare på politisk nivå. Detta gäller såväl 
rapporteringen till kommunfullmäktige som 
kommunstyrelsen.  
 

 Policy och riktlinjer bör kompletteras med 
anvisningar om periodisk översyn. 

 

 Dokumentation av säkringsredovisningen 
behöver utvecklas för att säkerställa att 
regelverket efterlevs. 
 

 Samtliga avvikelser från finanspolicy och 
riktlinjer bör återrapporteras till kommun-
fullmäktige respektive kommunstyrelsen. 
 

 Tillgångsfördelning för kulturfonden och 
pensionsmedelsförvaltningen bör anpassas till 

olika avkastningskrav. 

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunsstyrelsen för yttrande senast 2016-05-30. 
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se.  
För ytterligare information, kontakta revisionens 
ordförande Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00  
eller revisionssekreterare A Björnson tfn: 021-39 29 21 
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