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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 14-15 januari 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 med ansvar att följa de olika nämnderna/ 

styrelsernas 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 % revisonssekreterare anställd.  

EY (f.d. Ernst & Young) är upphandlad sakkunnigbiträde för Västerås stads revisorer och 

lekmannarevisorer, samt för aktiebolagsrevisonen.  

 

Revisionens budget för år 2019 är 4,7 Mnkr.  

 

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

undantag. Platsen är oftast revisionens lokal i Stadshustornet våning 12.  

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 2019 kommer revisionen bland annat delta i:  

 EYs utbildning för nya revisorer 8 februari, Stockholm 

 SKL:s konferenser God revisionssed, 19 februari, Stockholm samt 2 april Falun 

 SKL:s konferenser för lekmannarevisorer, hösten Stockholm 

 SKL:s konferens Revisionens och fullmäktigs presidier, hösten 

 EY erfarenhetsutbyteskonferenser, maj och december  

 70:e primärkommunala revisionskonferensen (nätverk kommuner + 7000 invånare ) 

 Länsrevisionskonferens, tid och plats ej bestämt ännu, hösten  Köping ?   
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Kommunikation  
Revisionen har en stående punkt på Kommunfullmäktige, Revisionen informerar.  

Under denna punkt informerar revisionen bland annat om kommande granskingar utifrån 

antagna projektplaner (nytt från hösten 2018) 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, revisionens årsberättelser 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 är en översiktlig granskning, som 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 
 

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    
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Nämnder med pedagogisk inriktning  

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

Åke Johansson  
Jörgen Eklund  
Hannah Widmark  

Skultuna Kommundelsnämnd, för de pedagogiska delarna  

Nämnder med teknisk inriktning  

Fastighetsnämnden Ulf Nygren  
Byggnadsnämnden 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 2019  

 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. 2019 sker det under vecka 42 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 

kommunala verksamheten och revisionens roll. Kommunfullmäktiges presidium bjuds in till 

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

 

Revisionen kommer att bevaka kommunfullmäktiges sammanträden genom 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 2019 kommer följande punkter att behandlas: Beslutas efter hand  

 April – Stadens nya stadsdirektör Helene Öhrling  

 Vård och omsorgsförvaltningens direktör - Tobias Åsell  

 Lekmannarevisionen, Per Modin, EY  
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Studiebesök 
Studiebesök kan genomföras av de revisorer som har ett bevakningsansvar för respektive 

verksamhet. För 2019 kommer studiebesök att genomföras i samband med revisionsmöte. 

Beslutas efter hand.  

 

 Månad  

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 skatter och avgifter 

 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. 

3.4 Granskning av delårsbokslut, per den 30 augusti 2019 
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 
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.   
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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 2019 kommer cirka 

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

2019, och återfinns i en egen bilaga. 

 

Inför varje granskning tas en projektplan fram med underlag om revisionsfrågor, val av 

metod, berörda nämnder etc. EY utför granskningar på uppdrag av Västerås stads revisorer.  

Till varje granskning utses en kontaktrevisor från revisionskollegiet.  

 

Granskningen presenteras i en revisionsrapport som överlämnas till kommunfullmäktige  

 

Beslutade fördjupade granskningar som avser revisionsåret 2019  
Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en granskning inom… 

(uppdateras efterhand, när de beslutas under året )  

 

Granskning 

Rapportnamn 
2019:1 Digitalisering 

Bakgrund Modern informations- och kommunikationsteknologi ändrar på ett påtagligt 

sätt förutsättningarna för den offentliga sektorn. Studier och undersök-

ningar, bland annat av SKL samt Internetstiftelsen i Sverige, har visat att 

det föreligger stora skillnader mellan medborgare när det gäller 

användandet av digitala tjänster inom offentlig verksamhet, men även när 

det gäller kommunernas och landstingens tillhandahållande av e-tjänster 

och e-förvaltning.  

 

Medborgare förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert 

kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till 

inflytande genom digitala kontaktvägar. För att kraftsamla kommunernas 

arbete med digital utveckling har SKL tagit fram en handlingsplan för 

arbetet 2017–2025. En av framgångsfaktorerna för att realisera 

utvecklingen av e-tjänster och e-förvaltning är att kommuner (samt 

landsting och regioner) tar ansvar för att utveckla verksamheten med stöd 

av IT.  
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Under våren 2018 har kommunfullmäktige i Västerås stad antagit ett 

program för digital förnyelse 2018–2021 och kommunstyrelsen har antagit 

en handlingsplan kopplad till den. En av kommunstyrelsens uppgifter är att 

ansvara för att samordna och följa upp verksamhetsutvecklingen i staden 

med hjälp av IT. Om arbetet med digitalisering inte bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt finns risk för att digitala klyftor mellan medborgare och 

kommunen ökar, samt att missnöje uppstår hos medborgarna. Vidare 

föreligger risker kopplat till uteblivna effektivitetseffekter av en 

ändamålsenlig digitaliseringsprocess.   
 
Revisorerna har bedömt det som väsentligt att granska huruvida stadens 
verksamhetsutveckling sker med stöd av digitalisering och tillvaratagande 
av informationsteknologi på ett ändamålsenligt sätt.  

Syfte  Granskningens syfte är att bedöma om stadens verksamhetsutveckling med 

stöd av IT är effektiv och ändamålsenlig samt huruvida den interna 

kontrollen rörande en digitaliseringsprocess är tillräcklig.  

Berörd nämnd Granskningen avser kommunstyrelsen ur ett lednings- och 

samordningsperspektiv.  

Kontaktrevisor Asta Matikainen Lecklin 

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

 
Granskning 

Rapportnamn 
2019:2 Hedersrelaterat våld 

Bakgrund 
Våld i nära relationer beskrivs av Socialstyrelsen som ett omfattande 

samhällsproblem och ett hot mot de utsatta personernas, oftast kvinnors 

och barns, mänskliga rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer 

sig från exempelvis partnervåld genom att det är kollektivt till sin karaktär. 

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp 

och det stöd som de behöver och har rätt till, trots att kommunerna enligt 

socialtjänstlagen har ett ansvar för stöd och hjälp till den som drabbas.  

Utsatthet kan ge såväl kortvariga som långvariga psykiska konsekvenser 

och besvär såsom depression, ångest samt skuld- och skamkänslor. De som 

utsatts och lämnar sin familj riskerar även att få sociala problem som 

isolering, arbetslöshet m.m. vilket i sin tur kan leda till omfattande och 

långvariga behov av insatser. Socialstyrelsen har under de senaste åren 

riktat kritik mot flera kommuner och hantering av ärenden som har rört 

hedersrelaterat våld. Kritiken gällde bland annat bristen på 

genomförandeplaner och kompetens inom kommunernas arbete.  

Ett av stadens strategiska verksamhetsområde är kraftsamling för den 

sociala hållbarheten. I programmet för social hållbarhet som antogs av 

fullmäktige 2018 lyfts målet att motverka alla former av hälsohot inklusive 

våld.  

 

Det är viktigt att stadens verksamheter efterlever lagstiftningens krav och 

kommunfullmäktiges styrning på området. Bristande efterlevnad riskerar att 

leda till att det upptäckande arbetet blir eftersatt samt att utsatta inte får det 

stöd de är i behov av.  

 

Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en 

granskning av stadens arbete med hedersrelaterat våld.  
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Syfte Granskningens syfte är att bedöma om Västerås stad har en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av sitt arbete med hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

Berörd nämnd Granskningen avser individ- och familjenämnden där huvuddelen av 

stadens arbete med våld i nära relationer organiseras 

Kontaktrevisor Börje Hultin och Stefan Handing  

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

 

Granskning 

Rapportnamn 
2019 Förstudie gällande arbetet med strategisk kompetensförsörjning 

Bakgrund Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och 

kompetensutveckling. 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. 

 

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål för 2019 är att staden 

har engagerade medarbetare med rätt kompetens. För att kunna leva upp till 

detta behöver staden attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan 

utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna 

utvecklingsmöjligheter. Pensionsavgångar samt en allt större konkurrens 

om kompetent arbetskraft gör att åtgärder för en effektiv personal-

försörjning är av kritisk betydelse för Västerås stad.    

 

Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en 

förstudie gällande arbetet med strategisk kompetensförsörjning.  

Syfte Syftet med förstudien är att inhämta information rörande de strategier, 

processer och rutiner som kommunen använder för att säkerställa 

kompetensförsörjningen. Revisorerna kommer med utgångspunkt från 

förstudien bedöma huruvida en fördjupad granskningsinsats är nödvändig.  

Berörd nämnd Förstudien avser kommunstyrelsens ansvar för det övergripande arbetet 

med kompetensförsörjning.  

Kontaktrevisor Elisabeth Löf 

Tidsomfattning Förstudien inleds i april och avrapporteras på revisionsmötet i juni. 

 
Granskning 

Rapportnamn 
2019:3 Övergripande granskning om hållbarhetsrevision för staden och 

dess bolag  

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning Projektplan kommer att behandlas på marssammanträdet.  

 

Granskning 

Rapportnamn 

2019:4 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  
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Granskning 

Rapportnamn 

2019:5 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 
Granskning 

Rapportnamn 

2019:5 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 
Granskning 

Rapportnamn 

2019:6 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 
Granskning 

Rapportnamn 

2019:7 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 
Granskning 

Rapportnamn 

2019:8 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 

Granskning 

Rapportnamn 

2019:9 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  



 
 

11 

 

 

Granskning 

Rapportnamn 

2019:10 

Bakgrund  

Syfte  

Berörd nämnd  

Kontaktrevisor  

Tidsomfattning  

 

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 2019 kommer samtliga granskningar som genomfördes år 2017 följas upp. 

Genomförda granskningar 2017 

Korruptionsförebyggande arbete  

Målstyrning 

Omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska skolan 

Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med motivation 
och behörigheter till gymnasieskola   

Investeringsprocessen 

Styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation 

Styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan 

Förstudie, hantering av sekretessbelagda handlingar 

Nämnders och styrelsers protokoll  
 

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. Samordnad 

revision mellan kommunen och dess företag är ett viktigt instrument för ägarens (kommun-

fullmäktiges) kontroll och uppföljning. Den samordnade revisionen ger förutsättningar att 

bedöma hur kommunen arbetar med ägarstyrning och förvaltningskontroll. Granskningen 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 för bolagen upprättar granskningsplaner, granskningsredogörelser och 

granskningsrapporter per bolag. Lekmannarevisorerna träffar företrädare för bolagen och den 

auktoriserade revisorn varje höst och vid slutrevisionsmöte när granskningsrapporten lämnas.  

Till revisionsträffarna skickas frågor med begäran om skriftliga svar. En eller flera fördjupade 

granskningar kommer att genomföras för bolagen under året.  
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Under året kommer lekmannarevisorerna arbeta fram ett förslag till en genensam bolagsdag 

för hel- och delägda bolags styrelser samt bolagsledningar.  

 

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   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  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 
 
Jörgen Eklund  
Ulf Nygren och Hannah Widmark  
Ulf Nygren och Hannah Widmark 
Ers. Fredrik Domert Tanja Linderborg  

 


