
Västerås stad och skattepengarna   
– och vad de användes till 2015



Västerås stad omsätter drygt 9,1 miljarder kronor per år. Av 
detta är 6,9 miljarder kronor skattemedel. Pengarna går till 
all den verksamhet som finns för oss som bor i kommunen. 
Allt från vård, skola och omsorg till sophämtning, friluftsliv 
och kultur. 

Västerås stad och skattepengarna 
På följande sidor kan du bland annat läsa om hur Västerås 
stad använt skattepengarna under 2015, hur vår verksam-
het ligger till jämfört med andra kommuners och också få en 
uppfattning om hur väl vi lyckats med att uppfylla våra mål. 



Varifrån kommer pengarna?
En kommun har både obligatoriska och 
frivilliga uppgifter
Det här är exempel på sådant som Västerås stad måste se till 
att det finns: bibliotek, förskola, skola, omsorg om äldre och 
funktionshindrade, stadsplanering, svenska för invandrare, 
vatten, avlopp och avfall.

Det här är exempel på frivilliga verksamheter som Västerås 
stad också erbjuder sina invånare: konsumentvägledning, 
kultur och fritid, näringslivsutveckling, öppen förskola. 

Vilka frivilliga verksamheter som en kommun erbjuder  
bestäms av våra politiker. 

Kommunens inkomst består till största delen av skatte-
intäkter från invånarna. Skatteintäkterna bygger på skatte-
sats som kommunfullmäktige beslutat om. 

För varje 100-lapp du tjänar under 2016 betalar du  
31,24 kronor i skatt: 20,36 kronor i kommunalskatt plus 
10,88 kronor i landstingsskatt.

Västerås stads skatteintäkter 2015 blev 6 736 miljoner 
kronor. Förutom inkomster från skatter kommer kommunens 
intäkter från olika avgifter, statsbidrag, reavinster från 
fastighetsförsäljningar med mera.



Skola och förskola
19,25 kr Grundskola för 16 000 elever
12,37 kr  Förskoleverksamhet, 7 000 barn
  2,39 kr   Skolbarnsomsorg
  8,47 kr  Gymnasieutbildning för 4 800 elever, 
 vuxenutbildning och övrig utbildning

Vård och omsorg
19,95 kr  Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst 
 och särskilt boende
10,36 kr  Insatser till personer med funktionsnedsättning
  7,07 kr  Insatser inom individ- och familjeomsorg
  3,27 kr  Försörjningsstöd till 3 300 hushåll

Så fördelas 100 skattekronor 
Kultur och fritid
  5,68 kr  Kultur- och fritid inklusive idrottsanläggningar

Teknisk verksamhet
  2,26 kr  Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
  2,11 kr  Kollektivtrafik
  0,97 kr  Räddningstjänst

Politisk verksamhet
  0,91 kr Nämnd- och styrelseverksamhet, revision  
 med mera

Övriga verksamheter
  1,52 kr Arbetsmarknadsåtgärder
  3,42 kr  Stadens övriga verksamheter





De kommande åren beräknas antalet invånare öka med  
omkring 1 700 per år. Att vi blir fler och fler ökar trycket på 
kommunala investeringar, inte bara inom skola och äldre-
omsorg. Under de närmaste åren planeras stora investeringar 
i stationsområdet, hamnen, inom gator och vägar samt nytt 
badhus. 

Investeringar under 2015
Stadens nettoinvesteringar blev 398,4 miljoner kronor 
vilket är mycket jämfört med tidigare år.

Här är ett urval av Västerås stads investeringar under 2015 

• 88,7 miljoner har satsats i upprustning och ombyggna-
tioner av Tillbergaskolan, Irstaskolan, Bäckbyhuset, 
Gäddeholms förskola samt Adelsö HVB-hem.  

• Vid Lögarängen har Löga skejtpark påbörjats och den 
kommer att vara klar 2016. Kostnaden för skejtparken är 
en del av de 20,3 miljoner kronor som tekniska nämnden 
använt till strategiska investeringar.  

• Andra investeringar under 2015 har varit centrum- 
förnyelsen av Norra Källgatan, 15 miljoner, och det 
årliga väg- och brounderhållet på 19,2 miljoner. 

Vi utvecklar vår stad



Inom organisationen Västerås stad finns 10 361 anställda.  
Av dem är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Denna 
fördelning har varit tämligen konstant under lång tid. Andelen 
medarbetare med utländsk bakgrund är 21,8 procent.  
Västerås stad har en ambition att öka den andelen för att 
bättre stämma överens med fördelningen bland dagens 
västeråsare. 

Att ta tillvara människors olikheter är en nödvändighet för 
den kreativa och utvecklande organisationen som Västerås 
stad vill vara. 

Vi vill ha mångfald



Koll på målen 
I den strategiska planen för Västerås stad, som gäller 2012-
2015, finns de mål som våra politiker valt ut som viktigast 
för Västerås stad. Varje år jämförs mål och måluppfyllelse 
för att se om vi är på rätt väg.  

Vart är vi på väg?
Den strategiska planen har nio mål som mäts och följs upp 
varje år. Här nedanför kan du se några exempel på vad 
Västerås stad gjorde under 2015 för att nå målen.

✿ Västerås ska ha Sveriges bästa skola
Utvecklingsarbeten med fokus på förbättrad undervisning, 
till exempel i matematik, har höjt elevernas studieresultat. 
Utnämning av förstelärare har bidragit till en kvalitetsför-
stärkning inom skolan och arbetet kring elever i behov av 
särskilt stöd har förbättrats.

✿ Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv
För ännu bättre förutsättningar för framtiden har samarbe-
tet mellan Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag 
(VMNAB, f.d. Evab) och stadsledningskontoret blivit tätare. 
En etableringsgrupp för handelsutveckling tillsammans med 
fastighetsägarna i City har startat och ett koncept för sociala 
företag och samhällsentreprenörer har tagits fram. 

✿ Västerås stads verksamheter ska kännetecknas 
av hög kvalitet och kostnadseffektivitet
Verksamheternas fortsatta fokus på kvalitet har resulterat i 
att Västerås stad nominerats till årets kvalitetskommun två 
gånger i rad. Med invånarna i fokus fortsätter arbetet med 
bemötande, tillgänglighet, delaktighet och dialog. För att 
effektivisera användandet av befintliga lokaler görs förtät-
ningar och anpassning av ytor efter verksamheternas behov. 



✿ I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv
Under året har hushållens behov av försörjningsstöd 
minskat vilket är mycket positivt. Positivt är även att antalet 
polisanmälda brott har minskat och ett nytt Kommun-Polis-
avtal tecknades under 2015. 

✿ Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun
Elförbrukningen i stadens verksamheter har minskat med 
36 procent på tio år och andelen förnybar energi fortsätter 
att öka.  Inom Västerås stads organisation är det fler som 
använder cykel, bland annat inom hemtjänsten, och använ-
dandet av stadens bilpool har ökat. En glädjande ökning 
är att fler västeråsare än tidigare år åker buss. Elförbruk-
ningen i stadens verksamheter har minskat med 36 procent 
på tio år och andelen förnybar energi fortsätter att öka.  

Inom Västerås stads organisation är det fler som använder 
cykel, bland annat inom hemtjänsten, och användandet av 
stadens bilpool har ökat. En glädjande ökning är att fler 
västeråsare än tidigare år åker buss.

✿ Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående  
vatten- och naturområden
Under året antogs Vattenplanen, Dagvattenpolicy, VA-policy 
och tillhörande handlingsplaner. Dokumenten gör att åt-
gärder och uppföljning sker systematiskt och kontinuerligt. 
För ett framgångsrikt vattenarbete och för att erhålla extern 
finansiering är samverkan inom kommunen, länet och 
regionen i stort mycket avgörande. 



✿ Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna 
och känna sig delaktiga
E-förslag infördes under 2015 och har tagits emot positivt 
av västeråsarna. E-förslag är en idé eller ett förslag från 
invånare i kommunen till Västerås stad. Förslagen ligger 
öppna för kommentarer i 90 dagar. Om minst 100 personer 
klickat i att de gillar förslaget tas det upp för ställnings-
tagande i berörd nämnd. Under 2015 registrerades 92 
förslag varav 42 godkändes. 

✿ Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla  
Västeras stads verksamheter
Andelen medarbetare som tycker att de får rätt kompetens-
utveckling har ökat något. Arbetet med att införa önskad 
tjänstgöringsgrad går enligt plan. Framförallt Vård och om-

sorg (f.d. proAros) har gjort ett stort arbete under året med 
att införa en ny bemanningsprocess för att klara önskad 
tjänstgöringsgrad utan ökade kostnader.

✿ Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda  
uppväxtvillkor
Det pågår många satsningar, flera är långsiktiga, och 
samverkan sker inom staden med andra organisationer och 
kommuner. Medvetenheten om jämställdhet har ökat och 
skillnaderna mellan utbud och behov för flickor och pojkar 
inom olika områden har synliggjorts. För att belysa det inom 
skolan redovisas skolresultat könsuppdelat. 



Västerås i siffror 2015
145 218
Antalet västeråsare 31 december 2015

1 390 401 
Så många timmar utfördes inom hemtjänsten

178 325 
Antal besök på Vallby friluftsmuseum

830 
Så många nya företag startade i Västerås under 2015

9,1 
Så många miljoner resor gjordes med stadstrafiken 

94 550 
Antal besök på Västerås Konstmuseum 

1 026 
Nya bostäder började byggas 

2 916 
Antal uthyrda båtplatser



Måttstickorna anger Västerås placering jämfört med 220 av landets kommuner i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet.  

Så här ligger Västerås till
Hur TryGGA KäNNer sIG medBorGArNA I KommuNeN?

Generellt sett känner sig västeråsarna mindre trygga än invånare i andra kommuner 
men trenden är positiv och det pågår aktiviteter för ökad trygghet.

Hur sTorT ANdeL eLeVer fuLLföLjer GymNAsIeuTBILdNINGeN I KommuNeN?

Andelen elever som fått examen eller studiebevis inom fyra år efter avslutade studier 
ligger något över snittet för riket. Andelen flickor är högre än andelen pojkar, 81, 9 
procent jämfört med 77,6 procent.

Vi levererar ett gott utbud av kvalitetshöjande tjänster inom äldreomsorg, hemtjänst 
och stöd för personer med funktionsnedsättning i jämförelse med landets kommuner. 
Kvinnor är mer nöjda än män med sitt särskilda boende, 83 procent jämfört med 79 
procent för män.

Hur NöjdA är BruKArNA med sITT särsKILdA BoeNde?

Det är viktigt att Västerås stad når ut med information till invånarna. När det gäller 
information via webben är vi bland de bästa kommunerna i landet.

hur Väl når VäSTEråS STAd InVånArnA mEd SIn wEbbInformATIon?
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Västerås befolkning ökade med 1516 personer under 2015. 
Den sista december 2015 var vi 145 218 västeråsare. 
De senaste fyra åren har folkökningen varit över 1500 
personer per år. Ökningen beror till största delen på in-
flyttning. Födelseöverskottet på 471 personer utgör en 
knapp tredjedel av den totala befolkningsökningen.

Jippi – Västerås växer!



Det här satsar vi på under 2016
Staden utan gränser 
Fram till 2016 ska Västerås utvecklas till en hållbar stad att 
vara stolt över, där människor känner att allt är möjligt. En 
stad med självaktning, där många vill leva sina liv. En stad 
där människa och teknik möts i en framgångsrik symbios.
Det här präglar all planering för framtiden. Med visionen 
i fokus formas Västerås steg för steg till en stad där ingen 
längre känner några gränser.

bidra till fossilfritt Sverige 
Västerås stad ska bidra genom att påverka utsläppen i 
samband med samhällsplanering, energiplanering, tekniska 
anläggningar, trafiklösningar, matserveringar i verksamhe-
terna och i rollen som inköpare och energianvändare.

Satsning på fler bostäder
Västerås kommer att ha en årlig ökning av befolkningen på 
1600 personer fram till 2050. För att klara den tillväxten be-
höver det byggas nya bostäder. Målet är 1000 nya bostäder 
per år och 2015 påbörjades 1026 lägenheter. Västerås stad 
arbetar för att uppnå målet även 2016 och 2017 genom en 
aktiv och fokuserad samverkan, dels över förvaltnings- och 
bolagsgränserna, men även med flera externa aktörer.

Tyck om din innerstad
Västerås stad håller på att ta fram en målbild för Västerås 
innerstad som ska vara styrande för planeringen och utveck-
lingen i framtiden.

För att få in olika perspektiv från så många som möjligt 
genomförs projektet Tyck om din innerstad. Genom en bred 



dialog och i samverkan med olika aktörer i innerstaden vill 
projektet få in så många tankar och idéer kring hur inner-
staden kan utvecklas.

mer dialog med invånarna
Västerås stad arbetar med en sammanhållen strategi för att 
stärka den sociala hållbarheten.

Arbetet är inriktat på att ge fler möjligheten att försörja 
sig själva, få fler att känna sig delaktiga i samhället och att 
motverka polariseringen mellan grupper och individer. Att på 
olika sätt skapa tillit och framtidstro hos alla västeråsare.
Under 2016 kommer pilotverksamhet att inledas i två 
utvalda stadsdelar. I dialog med boende och verksamma 
inom stadsdelen ska konkreta planer skapas för kommunens 
insatser i området. 
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Stadshuset
721 87 Västerås

Kontaktcenter: 021-39 00 00

www.vasteras.se


