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§ 36 Dnr VN 2021/00027-1.4.2 

Beslut - Delårsrapport 1 2021 

Beslut 

1. Delårsrapport 1, 2021 godkänns. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska i delårsrapporten lämna en analys av verksamhetens 

utveckling, samt periodiserat resultat per den 30 april och prognos för hela 

2021. 

Nämnderna ska på ett strukturerat sätt återrapportera nämndens uppdrag 

samt om verksamheten bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram till 

kommunfullmäktige. 

 

Valkansliet har till valnämnden tagit fram följande förslag till beslut: 

1. Delårsrapport 1, 2021 godkänns. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr VN 2021/00013-1.7.1 

Beslut - Svar på remiss - Revisionsrapport 2020:9 - Granskning 
av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU 

Beslut 

1. Yttrande på remissen daterat den 30 april 2021 antas och överlämnas till 

kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Revisionsfirma EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Västerås stad genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i 

förhållande till LOU. Granskningens syfte är att bedöma huruvida det 

föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i staden med avseende på 

genomförande av upphandlingar enligt LOU samt stadens styrdokument. 

Revisionens sammantagna bedömning är att staden inte säkerställer en 

tillräcklig intern kontroll med avseende på upphandlingsprocessen vid 

tidpunkten för granskningen. Bedömningen grundar sig i att det saknas en 

strategisk styrning och uppföljning av upphandlings- och 

inköpsverksamheten i enlighet med upphandlingspolicyns intentioner. 

Genomfört stickprov visar att upphandlingslagstiftningen och stadens 

styrdokument följs i allt väsentligt i de fall upphandlingsenheten ansvarat för 

upphandlingen, men det förekommer flera fall där inköp görs utan avtal. 

Man noterar dock att flera väsentliga åtgärder vidtas och planeras för att 

stärka den interna kontrollen avseende upphandling och inköp. 

Till samtliga nämnder riktas följande rekommendation: 

Säkerställ att all upphandling och inköp sker i enlighet med 

upphandlingslagstiftning samt stadens styrdokument. 

 

Granskningsrapporten är remitterad till valnämnden för yttrande senast den 

28 maj 2021. 

 

Valkansliet har till valnämnden tagit fram följande förslag till beslut: 

1. Yttrande på remissen daterat den 30 april 2021 antas och överlämnas till 

kommunrevisionen och kommunstyrelsen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kopia till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

 

 


