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Granskningens inriktning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
i Västerås stad genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens, äldrenämndens, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens, kulturnämndens samt 
miljö- och konsumentnämndens styrning och interna 
kontroll rörande hanteringen av covid-19.   

Iakttagelser och slutsatser  
Granskningen visar att stadens krisberedskap överlag 
varit ändamålsenlig. Samtliga intervjuade upplever att 
verksamheten stått rustad med aktuella 
beredskapsplaner och att övning och utbildning som 
skett åren innan pandemins utbrott varit en 
framgångsfaktor i krisarbetet. Risk- och 
sårbarhetsanalyser har redovisat risken för 
smittspridning och pandemi.  
 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig och välfungerande 
krisledningsorganisation där politisk ledning och 
verksamhet bedöms ha följt de planer, roller och 
ansvar som beredskapsplanerna befäst. 
Kommunstyrelsen har aktivt följt arbetet, men överlåtit 
beslutanderätt till stadsdirektören i enlighet med 
stabsmetodiken. Kommunstyrelsens ordförande har 
under 2020 deltagit vid krisledningsstabens möten. 
Beslutet att inte aktivera krisledningsnämnden till 
förmån för den inövade stadsledningsmetodiken 
bedöms ändamålsenligt och i linje med 
ansvarsprincipen. Utifrån protokollsgranskningen tyder 
inget på att beslutandegången eller 
ärendeberedningen strider mot kommunallagen.  
 
Äldrenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt kulturnämnden 
aktiverade krisledningsstaber i samband med att den 
centrala krisledningsstaben trädde i kraft. Nämnderna 
har kontinuerligt följt de tjänstemannaledda 
krisledningsorganisationernas arbete, dels genom 
återrapportering vid nämndsmöten, dels via veckovis 
information från respektive direktör. Vård- och 
omsorgsförvaltningen vars verksamhet drabbats hårt 
av pandemin, har genomfört en erfarenhetsstudie av 
arbetet inom fem särskilda boenden under pandemins 
första månader. En utredning av de höga dödstalen 
inom särskilda boenden har skett enligt ett 
nämndinitiativ.    
 
Miljö- och konsumentnämnden aktiverade inte en 
krisledningsstab. Istället fokuserades arbetet inom 

förvaltningen på det nya och omfattande uppdraget att 
genomföra trängseltillsyner. Förvaltningsdirektören 
deltog i den centrala stabens krisledningsarbete.  

 
Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande 
rekommendationer:  

► Kommunstyrelsen, äldrenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
kulturnämnden samt miljö- och 
konsumentnämnden rekommenderas att 
fortsatt aktivt prioritera och delta i övning i 
stabsmetodik framgent. 

► Kommunstyrelsen, äldrenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
kulturnämnden samt miljö- och 
konsumentnämnden rekommenderas att 
fortsatt arbeta för ett kontinuerligt lärande 
och säkerställa att erfarenheter från 
pandemin tillvaratas. 

► Äldrenämnden rekommenderas att fortsatt 
följa utvecklingen avseende samverkan med 
regionen. Detta bedöms vara av vikt, särskilt 
i samband med vaccinering till följd av Covid-
19 pandemi. 

► Äldrenämnden rekommenderas att 
säkerställa att diarieföring av vård- och 
omsorgsförvaltningens krisledningsprotokoll 
säkerställs. 
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