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Granskningens inriktning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har 
EY genomfört en översiktlig granskning av stadens 
delårsrapport per 31 augusti 2022. 

 

Iakttagelser och slutsatser  
De väsentligaste slutsatserna i granskningen 
sammanfattas enligt följande: 

➢ Bokslutsdokumentationen bedöms vara 
tillräcklig. Granskningen av resultat- och 
balansräkningar indikerar inte att det föreligger 
några väsentliga fel vad gäller resultat och 
ställning för perioden. 

➢ 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 2022. Av 
vår granskning framkommer inga indikationer på 
att målen inte kommer att uppnås. Nämnderna 
har lämnat en bra ekonomisk analys i 
delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga 
avvikelser mot budget.  

➢ Delårsrapportens innehåll ger tillräcklig 
information om hur varje nämnd, styrelse och 
bolag följer upp sin verksamhet. Med 
utgångspunkt från vår grundläggande 
granskning kan vi dock konstatera att formerna 
för nämndernas interna uppföljning bör 
utvecklas ytterligare. Staden gör en samlad 
bedömning rörande god ekonomisk hushållning. 
Kommunstyrelsen bedömer att det lagstadgade 
balanskravet kommer att uppnås vid 
årsbokslutet 2022.   

➢ Resultatet för perioden uppgår till + 549 mnkr 
och prognosen för året är +381 mnkr. Den 
positiva budgetavvikelsen är framförallt en effekt 
av ökade skatteintäkter. Effekter finns även 
avseende nämndernas resultat som är bättre i 
prognosen jämfört med budget. De historiska 
budgetavvikelserna inom Individ- och 
familjenämnden har förbättrats jämfört med 
tidigare och nämndens prognosavvikelse är nu 
nära noll.  

➢ Genomförandegraden för investeringar 
beräknas bli 78%. Investeringarna kommer inte 
uppnå budget på grund av anledningar som 
leveransförseningar och förändrade 
upphandlingar. Tidplaner avseende framförallt 
skolor har förskjutits.   

➢ Vi vill understryka vikten av att staden 
säkerställer en ändamålsenlig verksamhets- och 
ekonomistyrning framgent. Detta då det 
föreligger betydande utmaningar inför 
kommande år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

revisionssekreterare Christel Modin tfn: 076-569 48 43. 
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