
VÄSTERÅS STAD

 Årsredovisning

2015
Staden utan gränser



Västerås stads bolag
Stadens samlade verksamheter 40
Västerås Flygplats AB 41
Mälarenergi AB 42
Bostads AB Mimer 43
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag 44
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 44
Mälarhamnar AB 45
Kommunalförbund 45

Ekonomisk öVErsikt
God ekonomisk hushållning 47
Ekonomisk och finansiell analys 48
Finansiella nyckeltal 52
koncernredovisning, sammanställd redovisning 53
resultaträkning 54
kassaflödesanalys 54
Balansräkning 55
Tillämpade redovisningsprinciper 56
Noter till resultat- och balansräkning 58
Kommunala uppdragsföretag 64
Revisionsberättelse 65
Uppföljning av intern kontroll 2015 65
Kommunstyrelsens ledamöter 66
Västerås i siffror - sammanfattning  67

Västerås imponerar 3

FörValtningsBErättElsE
Västerås stads verksamheter
2015 i korthet 4
Framåtblick – På väg mot en stad utan gränser 5
Framåtblick – Omvärld och planeringsförutsättningar 6
Västerås stad som arbetsgivare  8

Uppföljning av mål – Strategisk plan 10
Kostnadsjämförelser 15
Kommunens kvalitet i korthet 16
Organisationsschema 18

redovisning nämnder och styrelser
Nämndernas driftredovisning 19
Verksamhetsredovisning 20
Pedagogisk verksamhet 21
Vård och omsorg 24
Tekniska verksamheter, infrastruktur och miljö 27
Kultur och fritid 30
Övriga anslagsfinansierade nämnder 32
Intäktsfinansierade nämnder och styrelser 33

investeringar 36
Pensionsredovisning 37
internbanken 38
kulturfonden 39

Årsredovisning för 2015 kan beställas från Västerås stad, stadsledningskontoret,
tfn 021-39 11 39, info@vasteras.se eller laddas ned från www.vasteras.se
Vill du veta om hur Västerås stad använt skattepengarna 2015? Läs vår kortversion om stadens 
 ekonomi som finns att hämta i Stadshusentrén och som också finns att ladda ned på vasteras.se.

Mer information om…
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årsredovisningen och resultatet av hela undersökningen hittar du på sid 16-17.

innEhÅllsFörtEckning

Som helhet upplevs Västerås som en 
bra plats att leva och bo i. Det som 
drar ner resultatet något är trygg heten 
och möjligheten att hitta bra bostäder.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Index

Bästa 
kommun

Sämsta 
kommun

 
Medel

 
VästErÅs

Hur väl upplever invånarna att västerås är en attraktiv plats att leva ocH bo i?
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västerås imponerar

med olika aktörer, inte minst 
frivilliga krafter, så gjordes 
en kraftsamling. En särskild 
organisation inrättades under 
hösten för att hantera arbetet, 
både på kort och på lång sikt. 
I det här arbetet såg vi många 
exempel på både handlings-
kraft och initiativ förmåga.

FruktBara samarBEtEn
En av styrkorna i Västerås 
är vår förmåga att samverka. Det finns 
gott om exempel på nätverk, kluster och 
fruktbara samarbeten. Inte minst sker  detta 
inom det lokala närings livet och inte sällan 
med Västerås stad som ett sam ordnande 
nav.

Under året bildades det nya bolaget 
Västerås Marknads- och Näringslivsaktie-
bolag, som nu är ett helägt kommunalt 
bolag. Mer kraft och ökat fokus har lagts 
på näringslivsarbetet under året, ett arbete 
som kommer att intensifieras under 2016. 
 Glädjande är att det går bra för våra 
företag i kommunen. Våra olika kluster 
har också bra fart och Expectrum, en unik 
mötes plats med fokus på näringslivsut-
veckling och kompetensförsörjning inom 
teknikområdet, har utvecklats på ett bra 
sätt.

En ny verksamhetsplan har tagits fram 
för Samhällskontraktet, ett samarbete 
mellan Mälardalens högskola, Västerås 
stad, Eskilstuna kommun och landstingen 
i Västmanland och Sörmland. Det är ett 
viktigt avtal som skapar förutsättningar 

Västerås stad har en fortsatt stark  finansiell 
ställning. Under året har vi fått ett 
kvitto på det genom tilldelning av högsta 
 kreditbetyg.

Ytterligare en glädjande händelse under 
året var vår toppnotering i utnämningen 
Årets kvalitetskommun och Årets IT- 
kommun. Vi nådde inte riktigt ända fram 
till en förstaplacering, men visar genom 
nomineringarna att vi är en av de främsta 
i landet när det gäller att effektivt och 
med hög kvalitet leverera välfärd till våra 
invånare.

En satsning för önskad tjänstgörings-
grad har också realiserats under året vilket 
har ökat möjligheten för medarbetare att 
styra omfattningen på sin tjänst.

stratEgisk utVEckling
Under året fattades beslut om fyra strate-
giska utvecklingsområden. Inriktningen 
sätter de sociala hållbarhetsfrågorna i 
fokus, tillsammans med vår fysiska miljö, 
kompetens-, miljö- och klimatfrågorna.

Parallellt med detta har också ett nytt 
styrsystem för koncernen sjösatts, liksom 
bildandet av ett nytt koncernbolag med ny 
bolagsstyrning.

Vi har tagit beslut om en ny gemensam 
värdegrund under mottot ”Alltid bästa 
möjliga möte”, ett beslut som visar att 
vi, under givna förutsättningar, alltid ska 
bemöta de vi finns till för med öppenhet 
och respekt.

Vi har också fortsatt vårt arbete med 
att möta omvärldens behov av att snabbt 
och enkelt kommunicera med oss. Tidigare 
kraftsamling runt en ny webbplats har 
fortsatt med interna utbildningsinsatser för 
ökad kompetens inom digitalisering och 
dess möjligheter. 

2015 var ett år som vi också påverkades 
starkt av händelser i vår omvärld. Höstens 
tillströmning av flyktingar satte vår för-
måga att samverka på prov. Tillsammans 

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Anders Teljebäck, S
Ordförande kommunstyrelsen

för en bättre kompetensförsörjning, vilket 
är en viktig komponent i den regionala 
utvecklingen.

Under året stärktes också samar betet 
i 4 Mälarstäder; Västerås, Enköping, 
Eskilstuna och Strängnäs. Gemensamma 
handlingsplaner har arbetats fram, bland 
annat inom stadsplanering, besöksnäring 
och näringslivsutveckling.

attraktiV mötEsstad 
Allt fler väljer också att besöka vår stad. 
Västerås betydelse som en attraktiv 
besöks- och mötesort ökar allt mer, vilket 
blir tydligt i de mätningar som genom-
förts avseende antalet gästnätter. Det är 
 glädjande att vårt strategiska arbete med 
att marknadsföra Västerås som en mötes-
stad, börjar ge tydlig effekt.

Vi har lämnat bakom oss ett händelse-
rikt år. Vi ser fram emot att ta oss an 2016 
med dess utmaningar och möjligheter. 
Nu fortsätter vi vår resa mot staden utan 
gränser!

Västerås har genomgått en storartad utveckling de senaste decennierna. 
2015 är ett utmärkt exempel på ett år där vi fortsätter resan mot vår vision 
”Västerås 2026 – staden utan gränser”. kraftig befolkningsökning, ett 
framgångsrikt näringsliv och ökat bostadsbyggande är alla signaler på 
en stad i stark utveckling.
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2015 i korthet
WE loVE VästErÅs 
Västerås var en av tre finalister i Världs-
naturfondens klimatutmaning Earth Hour 
City Challenge 2015. Ett kvitto på att 
Västerås utmärkt sig bland Sveriges städer 
vad gäller innovativa lösningar för hållbar 
stadsutveckling. Övriga städer i final var 
Eskilstuna och Göteborg (årets vinnare).  

Som finalist genomförde Västerås kam-
panjen We love Västerås från 26  januari  
till 28 mars. Kampanjen uppmanade 
Västerås invånare att rösta på sin stad och 
att  komma med förslag på hur staden kan 
utveckla sitt klimatarbete ännu mer.

E-Förslag 
Västerås stad startade en digital anslags-
tavla under året, där alla i Västerås kan 
lämna in så kallade e-förslag. Förslagen 
ligger öppna för kommentarer i 90 dagar. 
Om minst 100 personer klickar i att de 
gillar förslaget tas det upp för ställnings-
tagande i berörd nämnd. 

Det går även att lämna förslag via 
 sociala medier genom att använda 
 hashtaggen #mitt021.

nY WEBBPlats och En aPP
Den 31 mars lanserades en ny webbplats 
på www.vasteras.se där det är enklare att 
hitta. Tillgängligheten har ökat och webb-
platsen fungerar bra på mobiler, surfplattor 
och datorer. 

Den nya designen illustreras av väster-

åsarnas egna bilder som Västerås stad fick 
in genom en fototävling. Totalt kom det in 
825 bilder genom tävlingen. 

Under hösten lanserades även Mitt 
Västerås, stadens officiella app. I den nya 
appen kan västeråsarna snabbt och enkelt 
komma åt Västerås stads mobila tjänster. 

Prisad VälFärdstEknologi
Två medarbetare utsågs till vinnare av den 
nationella utmärkelsen Guldlänken 2015 
för sitt arbete med välfärdsteknologi inom 
Västerås stad.  

Guldlänken delas varje år ut till de främ-
sta exemplen på innovativt förändringsar-
bete inom offentlig verksamhet. Arrangörer 
2015 var Sveriges kommuner och landsting 
samt Vinnova i samverkan med E-delega-
tionen och konferensen Offentliga rummet. 

Förslag till nYtt rEsEcEntrum
Under 2015 presenterades ett arkitektför-
slag för nytt resecentrum i Västerås. 

Västerås resecentrum kommer att bli 
en djärv och modern byggnad med ett tak 
som förenar och binder samman stadskär-
nan med de nyare stadsdelarna vid vattnet.

Arkitektförslaget är framtaget av den 
danska byrån BIG, Bjarke Ingels Group, i 
samarbete med Västerås stad, Jernhusen, 
Klövern, Trafikverket och Kollektivtrafik-
myndigheten.

Förslaget kommer att ligga till grund för 
detaljplanearbetet som kommer att vara 
klart i slutet av 2016. 

Plats För nYa lögarängsBadEt
Lögarängsbadet ska bytas ut och under 
året beslutades att det nya badhuset kom-
mer att byggas väster om det nuvarande, 
på det som kallas för Malmbacken. 

Nya Lögarängsbadet blir ett traditio-
nellt badhus/simhall som kommer att ha 
långsidan mot Mälaren med utsikt över 
sjöns vatten. Det blir ett miljövänligt bad 
som kommer att använda energieffektiv, 
modern teknik.

Det nuvarande badhuset kommer att 
vara öppet tills det nya är färdigt i början 
av 2019. 

ökad FlYktingmottagning
Under hösten ökade flyktingströmmarna 
mycket kraftigt, till Sverige och Västerås. 
Vid slutet av året i Västerås bodde cirka 
1 000 asylsökande i migrationsverkets 
anläggningar och 500 asylsökande i eget 
boende. Omkring 600 personer har fått 
uppehållstillstånd och bosatt sig i Västerås. 

Dessutom fick staden ta emot många 
ensamkommande flyktingbarn. Runt 450 
barn och ungdomar fanns placerade i 
HVB-hem eller familjehem i Västerås vid 
årsskiftet.

En särskild organisation för samord-
ning av Västerås stads flyktingmottagning 
har etablerats, med mål för hur de nya 
 västeråsarna ska inkluderas. Mer infor-
mation om hur Västerås stad hanterar 
 utmaningarna kring det ökade flyktingmot-
tagandet finns att läsa på stadens webb-
plats, www.vasteras.se/flyktingsituationen

• Årets sverigefinska minoritetskommun.

• topp fem av kommunala webbplatser som är lätta
 att hitta information på.

• stadsarkivet firade 60-årsjubileum!

• sjunde bästa hbtq-kommun enligt rFsl.

• Årets skolmatskommun enligt White guide Junior.

• sveriges största lärarpris, för digitaliserat lärande 
 i förskolan.

• Fairtrade city för femte året i rad.

• topp tre i årets klimatstad enligt WWFs city challanger.

• Västerås stads tillgänglighetspris till Fritt Fram – en app 
som visar tillgängligheten i offentliga lokaler.

• Åttonde främsta idrottskommun.

• nominerad (som en av fem) till årets it-kommun.

• nominerad (som en av sex) till årets kvalitetskommun.

• högsta betyg, aaa, av kreditvärderingsinstitutet 
 standard & Poor’s.

• Plats fyra i miljöaktuellts ranking Årets miljökommun.
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Framåtblick 

På väg mot en stad utan gränser
stärkt social hÅllBarhEt 
Västerås stad arbetar med en samman-
hållen strategi för att stärka den sociala 
hållbarheten.

Arbetet är inriktat på att ge fler möjlig-
het att försörja sig själva, få fler att känna 
sig delaktiga i samhället och att motverka 
polarisering mellan grupper och individer; 
att på olika sätt skapa tillit och framtidstro 
hos alla västeråsare.

Under 2016 kommer pilotverksamhet 
inledas i två utvalda stadsdelar. Genom 
dialog med de boende och verksamma 
inom varje stadsdel skapas konkreta planer 
för kommunens olika insatser i området. 
Parallellt sker också ett övergripande 
utvecklingsarbete för hela staden.

satsning PÅ FlEr BostädEr 
Bostadsplaneringen i Västerås ska ge för-
utsättningar för en årlig befolkningstillväxt 
med 1 600 personer fram till 2050. 

För att klara den tillväxten behöver det 
byggas fler bostäder. Målet är 1 000 nya 
bostäder per år, vilket är ett högt uppsatt 
mål. Under 2015 påbörjades 1 026 nya 
bostäder, vilket är ett tydligt tecken på att 
bostadsbyggandet ökar. 

Västerås stad arbetar för att uppnå 
 målet för nya bostäder även 2016 och 
2017 genom en aktiv och fokuserad 
samverkan, dels över förvaltnings- och 
 bolagsgränser, dels med fler externa 
aktörer.

ökad kunskaP och komPEtEns
Västerås behöver satsa på ökad kunskap 
och kompetens för att fortsätta vara en 
 attraktiv och levande stad, med en växan-
de arbetsmarknad.

De närmaste åren kommer Västerås 
stad att fokusera på att fler ungdomar 
och  elever ska vara behöriga till högre ut-
bildning. Västerås vill även möjliggöra fler 
icke-traditionella utbildningsval och  hitta 
vägar att säkra spetskompetens genom 
samverkan med näringsliv och högskola.

Bidra till FossilFritt sVErigE
Sedan 2015 finns Västerås stad med på 
den lista där regeringen lyfter fram aktörer 
som vill medverka till ett fossilfritt Sverige. 

Västerås stad arbetar aktivt med att 
minska utsläppen av växthusgaser till 2020 
och 2050, utifrån stadens klimatprogram 
som beslutades redan 2012. 

Under 2016 revideras klimatprogram-
met för att säkerställa att delmålen för 
2020 nås och för att lägga till mål för 
2030. Nya åtgärder föreslås inom områden 
där Västerås stad kan påverka utsläppen, 
till exempel i ansvaret för samhällsplane-
ring, energiplanering, tekniska anläggning-
ar, trafiklösningar, matservering i verksam-
heterna och i stadens roll som inköpare 
och energianvändare. 

smartarE godshantEring
I Västerås finns tillgång till alla fyra 
transportslagen – väg, järnväg, sjö och 
flyg. Hela det transportsystemets kapa-
citet behöver nyttjas för att Västerås ska 
få en hållbar och effektiv godshantering 
framöver. Sjöfarten behöver avlasta väg- 
och järnvägsnätet för att ge plats för mer 
persontrafik. 

Västerås satsar därför på en utveckling 
av Västerås hamn och den infrastruktur på 
land som binder samman Västerås med 
resten av Sverige. På så sätt främjas regio-
nens näringsliv, genom säkrad tillgång till 
långsiktigt hållbara och kapacitetsstarka 
transporter. 

Västerås kommunfullmäktige antog 
i slutet av 2015 även ett program för 
trafikslagsövergripande godstransporter. 
Genom långsiktigt hållbara godsflöden 
kan Västerås bli ett nav för gods som ska 
vidare ut i regionen.  

tYck om din innErstad
Västerås stad håller på att ta fram en 
målbild för Västerås innerstad. Målbilden 
ska styra hur innerstaden planeras och 
utvecklas i framtiden. 

För att få in olika perspektiv från så 
många som möjligt genomför Västerås 
stad under 2016 projektet Tyck om din 
innerstad. Genom en bred dialog och i 
samverkan med olika aktörer i innerstaden 
vill projektet få in tankar och idéer kring 
hur Västerås innerstad kan utvecklas. 

Målbilden kommer att presenteras 
under 2017. I målbildsarbetet ingår inner-
staden, men också till exempel stationsom-
rådet, Mälardalens högskola, Lögarängen 
och Kopparlunden. 

Vision För VästErÅs 2026
Västerås stad har en vision: Staden utan 
gränser. Fram till 2026 ska Västerås utveck-
las till en hållbar stad att vara stolt över, 
där människorna 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 
fram tiden som sker i Västerås stad. Med 
visionen i fokus formas Västerås steg för 
steg till en stad där ingen längre känner 
några gränser. 

Hela visionen finns att läsa på stadens 
webbplats, www.vasteras.se
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Framåtblick 

omvärld och planeringsförutsättningar
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sVEnsk Ekonomi mot 
högkonJunktur
Den svenska ekonomin utvecklas för 
närvarande ovanligt starkt. Utvecklingen 
är betydligt bättre än i många andra 
länder. En bidragande faktor är den höga 
investeringsnivån, främst i nya byggnader 
och anläggningar. Särskilt bostadsbyggan-
det har under de senaste två åren ökat 
kraftigt. Utvecklingen i omvärlden gör dock 
att exporten fortfarande är relativt måttlig. 
Den offentliga konsumtionen i Sverige 
är anmärkningsvärt hög. Sammantaget 
beräknas offentlig konsumtion öka med 
över 5 procent under 2016. Det är den 
högsta  ökningstakten sedan 1970 och 
kom munerna står för den största delen av 
ökningen. Utvecklingen förklaras till stor 
del av den omfattande flyktingmottag-
ningen. BNP ökade med nästan 4 procent 
2015 och ökningen beräknas bli lika stor i 
år. Den positiva sysselsättningsutveckling-
en innebär att arbetslösheten förväntas 
minska till under 7 procent.

stark skattEundErlagstillVäxt
Skatteunderlagstillväxten beräknas bli god 
under 2016. Ökningen beror främst på att 
sysselsättningen och arbetande timmar 
tar fart. Arbetade timmar prognostiseras i 
år öka med 2 procent. Konjunkturförbätt-
ringen väntas fortsätta under 2017 med 
ytterligare förstärkning av skatteunderlaget 
som följd.

stor FörVäntad 
BEFolkningsökning i landEt
SCB:s senaste befolkningsprognos visar 
på betydligt högre befolkningsökning i 
Sverige jämfört med tidigare prognoser. 
Antalet invånare beräknas årligen öka med 
omkring 2 procent. Det är historiskt höga 
tal som till stor del förklaras av flykting-
invandringen. Det är inte förrän de nyan-
lända fått uppehållstillstånd som de räknas 
in i befolkningen i respektive kommun. 
Befolkningsökningen kommer därför med 
något års eftersläpning.

kraFtigt ökat kostnadstrYck
De demografiskt betingade kostnadsök-
ningarna för kommunerna har de senaste 
åren legat på cirka 0,5 procent per år. 
Detta förändras nu dramatiskt och be-
hoven beräknas de närmaste åren öka med 
2-2,5 procent. Det ställer helt nya krav på 
exempelvis planeringen av förskolor och 
skolor. För de kostnader som uppkommer 
till följd av flyktinginvandringen får kom-
muner och landsting ersättning från staten 
endast under en begränsad tid. Kostnads-
belastningen ökar därefter kraftigt till följd 
av behov av nya platser i barnomsorgen 
och skolan samt ökade kostnader inom 
socialtjänsten.

Den ökade befolkningen ger upphov 
till ökad sysselsättning och därmed högre 
skatteintäkter. Under en längre tid måste 
man dock räkna med att kostnadsök-
ningarna kommer att vara betydligt större 
än de ökade skatteintäkterna.
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mYckEt osäkra 
BudgEtFörutsättningar 2017
I vilken omfattning som flyktinginvand-
ringen kommer att påverka behovet av 
kommunala tjänster i budget 2017 och 
framåt är i nuläget mycket osäkert. Hög-
konjunkturen gör att skatteintäkterna ökar, 
men vilka konsekvenser som den ökade 
befolkningen kommer få på stadens kost-
nader är mycket svårt att överblicka. Även 
om man bortser från flyktinginvandringen 
så visar demografin på ökad befolkning i 
de åldersgrupper som främst omfattas av 
de kommunala tjänsterna inom skola, vård 
och omsorg, det vill säga i åldrarna 1-19 år 
samt över 80 år. 

stora inVEstEringsBEhoV
De planerade investeringarna för perioden 
2016-2019 uppgår till över tre miljarder 
kronor, vilket är en betydligt högre investe-
ringsnivå än utfallen tidigare år. Investe-
ringar i infrastruktur (hamnen, vägar, ny 
bro till Björnö, stationsområdet 3B med 
mera) utgör cirka en miljard kronor. Det 
ökade antalet barn i skolan och förskolan 
innebär behov av nya lokaler. Fler äldre 
ställer krav på nya särskilda boenden. 
Ett nytt badhus kommer att ersätta det 
 nuvarande på Lögarängen.

risk att stadEns BudgEtEradE 
rEsultat 2016 intE uPPnÅs
Stadens budgeterade resultat 2016 är 
100 mnkr vilket motsvarar 1,4 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
De omfattande budgetunderskotten 2015 
med en sammantagen budgetavvikelse 
för verksamheterna på -103 mnkr exkl 
realisationsvinster, varav verksamheter-
na inom skola, vård och omsorg har en 
negativ budgetavvikelse på -135 mnkr, får 
konsekvenser på ekonomin även för 2016.

I budget 2016 har styrelser och nämn-
der fullt ut kompenserats för beräknade 
löne- och prisökningar. Nämnderna har 
också fått förstärkningar i budgetramarna 
för ökat barn- och elevantal i skola och för-
skola samt för ökade behov i äldreomsorg 
som är direkt hänförliga till att andelen 
äldre i befolkningen ökar.

Samtidigt har nämnderna i budgeten 
arbetat med strukturella åtgärder för att 
möta ett generellt besparingskrav på 
1 procent av budgetramarna. Därutöver 
har besparingar genomförts i de admi-
nistrativa tjänsterna. De budgetunderskott 
som uppkommit under 2015 innebär dock 
att den ingående kostnadsnivån är för 
hög i förhållande till budgetramarna. De 
flesta nämnder har därför varit tvungna 
att ta fram åtgärdsplaner för budget i 
balans. Exempelvis har de tre pedagogiska 
nämnderna arbetat med ett gemensamt 
åtgärdspaket på 45 mnkr för att dels klara 
besparingskravet och samtidigt omfördela 
resurser till grundskolans år 7-9 som vid 
jämförelser med andra kommuner visat 
sig ha relativt lite resurser jämfört med de 
övriga skolformerna.

Trots ett omfattande och krävande 
 arbete har inte alla verksamheter nått ända 
fram till en ekonomi i balans. De största 
kvarstående obalanserna finns inom 
äldreomsorgen. Dessutom finns  tendenser 
på ökade pensionskostnader  utöver 
budgeterad nivå. Den samman fattande 
bedömningen är därför i dags läget att det 
budgeterade resultatet på 100 mnkr inte 
kommer att uppnås under 2016.

Flyttningsöverskottet för 2015 blev 1 050 per-
soner. Både inrikes och utrikes inflyttade ökade 
till 2015, men även utflyttade ökade, varför flytt-
nettot totalt inte ökat mer än 20 personer.

inrikes ocH utrikes flyttnetto 
i västerås år 2003-2015
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Västerås befolkning ökade med 1 516 personer 
under 2015. Folkmängden 2015-12-31 uppgick 
till 145 218 personer. De senaste fyra åren har 
folkökningen varit över 1 500 personer per år. 
Ökningen beror till största del på inflyttning. 
Födelseöverskottet på 471 personer utgör en 
knapp tredjedel av den totala befolknings-
ökningen.

årlig befolkningsökning 
i västerås år 2007-2015
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MeDarbetare

 2013 2014 2015

Tillsvidareanställda män 1 358 1 406 1 409
Tillsvidareanställda kvinnor 6 071 6 156 6 251
totalt 7 429 7 562 7 660

Visstidsanställda män 520 566 644
Visstidsanställda kvinnor 1 726 1 904 2 057
totalt 2 246 2 470 2 701

totalt antal anställda 9 675 10 032 10 361

Antal årsarbetare 7 174 7 323 7 472

Västerås stads bolag 852 879 905

MeDarbetarkostnaDer, Mnkr

 2013 2014 2015

Lönekostnader 2 553 2 680 2 780
Sociala avgifter 758 793 836
intjänad pension 178 199 225

summa 3 489 3 672 3 841

Ökning av med- 4,8% 5,2% 4,6%
arbetarkostnader

Utbetalda pensioner 166 162 162

sjukfrånvaro i procent

 2013 2014 2015

Sjukfrånvaro i procent 
av arbetstiden totalt 5,6 6,1 6,8

Män 3,7 3,8 4,2
Kvinnor 6,2 6,7 7,5

<29 år 5,5 5,3 5,6
30-49 år 5,2 5,8 6,4
>50 år 6,1 6,6 7,6

Långtidsfrånvaro andel  35,5 38,6 41,5
av total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro ≥60 dagar 2,0 2,3 2,8

Statistiken avser både tillsvidare- och visstidsanställda.

mEdarBEtarundErsökning
Stadens medarbetarundersökning har fort-
satt hög svarsfrekvens: 75 procent. Detta 
är dock en liten minskning från 76 procent 
2014. En viktig del av Västerås stads 
arbete med utveckling av verksamhet och 
arbetsmiljö, utgörs av den årliga medarbe-
tarundersökningen. Undersökningen ger 
underlag för fortsatt arbete såväl på lokal 
nivå som på stadsledningsnivå.

Utvecklingsområden som framkommer i 
2015 års resultat är bland annat upp-
följningen av den individuella kompe-
tensutvecklingen samt bilden av stadens 
varumärke generellt. Dessa blir två av de 
områden vi arbetar med att förbättra under 
2016. De olika förvaltningarna går åt skil-
da håll i resultatet varför det lokala arbetet 
med resultatet blir viktigt. De styrkor som 
framkommer i undersökningen är fram för 
allt tydligheten i ansvar och individuella 
mål samt stöd från arbetskamrater. De allra 
flesta känner att deras kompetens blir väl 
tillvaratagen och att den närmaste chefen 
är en god ambassadör för organisationen.

sJukFrÅnVaro
Sjukfrånvaron ökar bland stadens med-
arbetare vilket även är en nationell trend. 
Ökningen utgår från ett lågt läge. Orsa-
kerna kan vara förändringar i försäkrings-
systemen, liksom en ökad psykisk ohälsa. 
2015 uppgår den totala sjukfrånvaron 
till 6,8 procent, mot 6,1 procent 2014. 
Andelen av sjukfrånvaron som är 60 dagar 
eller mer, ökar från 38,6 procent till 41,5 
procent. Männens sjukfrånvaro är 4,2 
procent att jämföra med kvinnornas 7,5 
procent. Variationer förvaltningarna emel-
lan är stor, vilket är naturligt med tanke på 
verksamheternas olika karaktär, förutsätt-
ningar och arbetsvillkor. Sjukfrånvaron för 
olika åldersintervall har stigit, men olika 
mycket. Minst för gruppen under 30 år där 
den är 5,6 procent mot 5,3 procent 2014. 
För gruppen 30-49 år har den stigit från 
5,8 procent till 6,4 procent och de som är 
äldre än 50 år står för den största ökning-
en, 7,5 procent mot 6,6 procent 2014.

Västerås stad är Västmanlands största 
arbetsgivare med 10 361 anställda vid 
årets slut. 

mEdarBEtarE
anställningar
Inom Västerås stad finns 7 660 tillsvidare-
anställningar och 2 701 visstidsanställning-
ar. Könsfördelningen i organisationen är 82 
procent kvinnor och 18 procent män. Av 
de tillsvidareanställda arbetar 79,4 procent 
heltid och 20,6 procent deltid. Detta är en 
ökning av andelen heltidsarbetande från 
77,6 procent 2014. Antalet tillsvidarean-
ställda ökar med cirka 100 personer, vilket 
främst skett i de verksamheter, skola och 
omsorg, som påverkas direkt när staden 
växer. Antalet visstidsanställda har också 
ökat medan årsarbetarantalet för den 
grupppen minskat, vilket kan bero på färre 
timmar per person när tillsvidareanställda 
fått möjlighet att arbeta heltid i och med 
införandet av önskad tjänstgöringsgrad.

Åldersfördelning
Medelåldern för Västerås stads tillsvidare-
anställda ligger fortsatt på 47 år. Variatio-
nen mellan förvaltningarna är från 41 år till 
49 år. 13,9 procent av personalen är över 
60 år och 8,5 procent är under 30 år. Detta 
innebär en viss föryngring bland medarbe-
tarna 2015 jämfört med året innan.

mÅngFald
Andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund är 6,6 procent från Norden, 
5,1 procent från Europa och 10,2 procent 
som har utomeuropeisk bakgrund. För 
befolkningen i Västerås är siffrorna 5,5 
procent från Norden, 7,0 procent från 
Europa och 16,0 procent med utomeu-
ropeisk bakgrund. Västerås stad har en 
ambition att bättre stämma överens med 
fördelningen bland dagens västeråsare. 
Arbetet med jämställdhet och mångfald är 
viktiga pusselbitar för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Att ta tillvara människors 
olikheter är en nödvändighet för en kreativ 
och utvecklande organisation. 

Västerås stad som arbetsgivare
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förklaring till svårigheten att rekrytera. 
Redan idag saknas förskollärare, fritids- 
och specialpedagoger samt ämneslärare 
med rätt behörighet inom Ma/No-ämnen, 
praktiskt estetiska ämnen och moderna 
språk. Sökande med rätt behörighet är få. 
Marknadsföringsinsatser genomförs för att 
väcka intresse för Västerås och för att att-
rahera nya medarbetare till Västerås stad.

Socialsekreterare är ett annat  område  
där det är väldigt svårt att rekrytera 
medarbetare med formell kompetens och 
erfarenhet. Västerås har emellertid genom 
strukturerat arbete och traineeprogram 
samt lönesatsningar lyckats få till en 
positiv trend inom området och klarat 
sig relativt bra. Vakanta tjänster behöver 
trots det ibland klaras genom inhyrning av 
konsulter. 

Medarbetares möjligheter till kompe-
tensutveckling påverkar i allra högsta grad 
Västerås stads möjligheter att rekrytera, 
vidareutveckla och behålla kompetenta 
medarbetare. Det är därför viktigt att hålla 
en hög kvalitet i stadens interna utbild-
ningar och utvecklingsinsatser, inte minst 
inom ledarskapsområdet. Västerås kommer 
under 2016 att genomföra en översyn av 
ledarutvecklingspaketet i staden, allt för att 
ännu bättre kunna upprätthålla en hållbar 
chefs- och ledarförsörjning.

lönEutVEckling
Under 2015 ökar lönerna med total 3,11 
procent att jämföra med 2,77 under 
2014. Medianlönen för tillsvidareanställda 
kvinnor är 26 000 kr och 28 000 kr för 
män. Skillnaderna lönemässigt mellan män 
och kvinnor är en följd av skillnader i de 
arbeten som domineras av män respektive 
kvinnor.

I vård- och omsorgsverksamheten 
 arbetar huvudsakligen kvinnor medan 
männen arbetar i de tekniska verksam-
heterna med traditionellt sett högre 
löne lägen. Marknadskrafterna märks även 
tydligt inom kommunaltekniken där fler 
män arbetar, vilket driver upp lönerna. För 
tredje året i rad gjordes särskilda lönesats-
ningar inom staden. I år satsades det på 
socialsekreterare, biståndshandläggare och 
speciallärare/specialpedagoger.

önskad tJänstgöringsgrad
Frågan om ofrivilliga deltidsanställningar 
och rätten till den tjänstgöringsgrad man 
själv önskar, står i fokus för staden som 
attraktiv arbetsgivare. Inom de flesta 
förvaltningar har medarbetare en tjänst-
göringsgrad de är nöjda med. Önskemål 
om en förändring är störst inom vård och 
omsorg. Inom förskola-skola är önske-
målen om en minskad tjänstgöringsgrad 
större än önskemålen om en utökad 
tjänstgöringsgrad.

Under åren 2015-2017 införs önskad 
tjänstgöringsgrad (ÖTG) i hela Västerås 
stad via ett införandeprojekt.  Projektet har 
fortskridit utan större svårighet inom skol-
förvaltningen och övriga förvaltningar. De 
största utmaningarna finns för närvarande 
vid införande av ÖTG inom vård och om-
sorg där en del frågor fortfarande är under 
utveckling. Bland annat behöver nödvän-
diga anpassningar tillkomma i befintliga 
stödsystem och rutiner för hantering av 
den ökade tiden (den tid som uppstår när 
medarbetare höjer sin tjänstgöringsgrad) 
i den nya bemanningsprocessen. En stor 
utmaning blir även att i verksamheterna 
skapa en god kultur och positiva förhåll-
ningssätt till de förändringar som den nya 
bemanningsprocessen innebär.

Detta innebär ett stort arbete, fram-
för allt inom vård och omsorg, med att 
utveckla system för bemanning och nya 
arbetssätt. Det innebär också att medar-
betare kan behöva utföra arbete på fler 
arbetsställen än tidigare.

komPEtEns
Kompetensförsörjningen och dess utma-
ningar är fortsatt ett av de viktigaste 
fokusområdena för staden. Konkurrensen 
om kompetenta medarbetare blir allt 
större. Inom det tekniska området leder 
konkurrensen med den privata marknaden 
till att strategiskt viktiga kompetenser är 
svårrekryterade. I och med det ökande 
behovet av bostadsbyggande blir det av 
vikt att vi lyckas rekrytera personal för 
planeringsprocessen.

Inom skolan är bristen på sökande 
till lärarutbildningarna i kombination 
med stora pensionsavgångar en viktig 
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Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har 
ökat från 19,1 procent till 21,9 procent från 2012 
till 2015, vilket är en något större ökning än 
förändringen bland invånarna i Västerås kommun. 
Andelen i Västerås stads förvaltningar varierar 
 mellan 0 procent (Överförmyndarförvaltningen) 
och 29 procent (proAros). 
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ningen av strategisk plan så lever flera 
mål och indikatorer vidare i de strategiska 
utvecklingsområdena, som ersätter den 
strategiska planen de kommande åren, och 
i nämndernas styrkort.

gar sig nämnder och styrelser att utifrån 
angivna förutsättningar uppnå uppsatta 
mål. Målen följs upp i årsredovisning och 
delårsrapporter. Planen utgör grunden för 
stadens verksamhetsuppföljning och för att 
god ekonomisk hushållning ska uppnås ur 
ett verksamhetsperspektiv.

I uppföljningen visas positiva iaktta-
gelser, förbättringsområden, några av 
indikatorerna samt en uppskattning om 
måluppfyllnad (de färgade fälten) och i 
vilken riktning vi rör oss (symbolerna). 
Totalt sett har en viss förskjutning framåt 
skett sedan förra uppföljningen. 

Även om detta är den sista uppfölj-

I Västerås stad anges de politiskt prioriterade verksamhetsmålen 
för mandatperioden i den strategiska planen.

Västerås stads strategisk plan 

uppföljning av mål - strategisk plan

 dåligt ok bra

▼ ▼ ●         framåt            bakåt         ingen rörelse

strategisk plan och uppföljning 2015 
finns i sin helhet på www.vasteras.se

Den strategiska planen är en del i stadens 
styrsystem och tillsammans med andra 
styrdokument och styrmodeller utgör den 
en helhet för styrningen av koncernen 
Västerås stad. Syftet med den strategiska 
planen är att sätta upp mål som går i rikt-
ning mot Västerås stads vision. Samspel, 
trygghet, ansvar, delaktighet och frihet är 
ledorden i vision Västerås 2026 – Staden 
utan gränser. Ledorden avspeglas även 
i den strategiska planen för staden som 
omfattar mandatperioden 2012-2015. 

Den strategiska planen har tre målområ-
den och nio mål som mäts med hjälp av 52 
indikatorer. Genom åtaganden förplikti-

Västerås ska ha sveriges bästa skola
PositiVa iakttagElsEr
• Många pågående utvecklingsarbeten 

med fokus på förbättrad undervisning, 
exempelvis inom matematik.

• Samlat grepp kring inkluderande 
 lärmiljöer i grundskolan.

• Många nyanlända har kunnat tas emot i 
skolan.

• Arbetet kring elever i behov av särskilt 
stöd har förbättrats.

• Förstelärare bidrar till kvalitets-
förstärkning.

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

●

Eleverna i Västerås grundskolor når resultat som ligger 
strax under riket och i nivå med jämförbara kommuner. 
Utvecklingen sedan 2011 är jämn.

Från 2015 utgörs genomsnittligt meritvärde av 
17  ämnen, mot tidigare 16, vilket gör att det inte går 
att jämföra bakåt i tiden.
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genoMsnittligt MeritvärDe i åk 9FörBättringsomrÅdEn
• Kunskapsresultaten och likvärdig skola, 

fokus på skolans kompensatoriska 
uppdrag.

• Elevernas motivation och lust att lära
• Fortsatt arbete kring digitala 

 lärprocesser

genoMsnittlig betygspoäng efter 
 årskurs 3 på gyMnasiet

nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015

Gymnasieskolan -  13,9 13,9 13,9 13,8 13,7
GBP efter åk 

Västerås gymnasieskolor presterar idag ungefär i nivå 
med aktuella medelvärden för riket. Utvecklingen 
sedan 2011 är jämn.
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PositiVa iakttagElsEr
• Förbättrat samarbete mellan Västerås 

marknads- och näringslivsaktiebolag 
(VMNAB, f.d. Evab) och stadsled-
ningskontoret ger förutsätt ningar för 
 framtiden.

• En utvecklingsplan för hamnens 
 utveckling har tagits fram.

• Etableringsgrupp för handelsutveckling 
tillsammans med fastighetsägarna i city.

• Särskilt arbete inlett för att motverka 
ungdomsarbetslösheten. Lokal överens-
kommelse mellan flera  aktörer: Västerås 
stad, Arbetsförmedlingen, Kommunal, 
Mimer, Samhall, Landstinget, Jobba i 
Västerås.

• Arbetat fram ett koncept för sociala 
företag och samhällsentreprenörskap.

Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

VäsEntliga iakttagElsEr
• Kvalitetsfokus i våra verksamheter 

har resulterat i nominering till årets 
 kvalitetskommun två gånger i rad.

• Med invånaren i fokus fortsätter vi 
arbeta med bemötande, tillgänglighet, 
delaktighet och dialog.

• Lokaleffektiviseringar genom förtätning 
i befintliga lokaler, mer anpassning av 
lokalytor efter verksamhet.

• Ökad nöjdhet gällande maten som 
serveras i våra verksamheter.

FörBättringsomrÅdEn
• Vi måste fortsätta öka inköpen från våra 

avtalsleverantörer.
• Vi kan göra mer när det gäller mångfald 

bland medarbetarna, vi ser inte effekter 
av de utbildnings- och informations-
insatser som gjorts.

Stadens verksamheter ska kännetecknas av
hög kvalitet och kostnadseffektivitet 

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

FörBättringsomrÅdEn
• Samordningen kan vidareutvecklas/ 

förbättras i gränssnitten.
• Ta fram nya indikatorer och mätetal som 

gör att vi kan påverka direkt.

beMötanDe ocH 
tillgängligHet 2014 2015

Index 58 56

Hur nöjd är du med …

…hur lätt det är att komma i 
kontakt med tjänstemän eller 
annan personal i din kommun?

6,2 6,1

...hur du blir bemött när du har 
kontakt med tjänstemän eller 
annan personal i din kommun?

6,9 6,4

…den service du får när du har 
kontakt med tjänstemän eller 
annan personal i din kommun?

6,6 6,3

…möjligheter att komma i kontakt 
med kommunens högre chefer?

4,9 4,5

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. 
Senaste undersökningen visar ett något sämre 
 resultat än tidigare när det gäller västeråsarnas attityd 
 gällande bemötande och tillgänglighet. Den största 
förändringen ser vi bland män.

antal serviceDeklarationer

nyckeltal 2013 2014 2015

Totalt 29 30 23

Servicedeklarationer förklarar vad du kan förvänta dig 
av stadens service och tjänster. Vi följer upp och prövar 
servicedeklarationerna varje år för att utveckla den 
kommunala servicen. Servicedeklarationerna hittar du 
på www.vasteras.se.

Under året har tekniska nämnden sett över och 
slagit samman servicedeklaration och därför har 
 antalet minskat jämfört med förra året.

placering i företagskliMat (svenskt 
näringsliv)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

57 29 56 76 39 50

Utbildningar, regelbundna kontakter med näringslivet 
och ett aktivt arbete med stadens förvaltningar sker 
kontinuerligt för att lyfta respektive område som 
 bedöms i Svenskt näringslivs ranking.

antal nya företag per år

2010 2011 2012 2013 2014 2015

908 863 634 804 812 830

Antalet nya företag per år fortsätter att öka.

antal gästnätter

2011 2012 2013 2014 2015

342 000 310 000 352 000 380 000 415 000

Genom att aktivt verka för att offentliga och privata 
möten förläggs till Västerås har antal gästnätter ökat 
för varje år inom alla besökskategorier, såväl privata 
som affärs- eller evenemangsrelaterade.
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FörBättringsomrÅdEn
• Användningen av energi för uppvärm-

ning i kommunens fastigheter bör 
minska i snabbare takt.  

• Uppföljning av hur jordbruksmark och 
skogsbruksmark tas i anspråk och att 
redovisa detta tydligare.

PositiVa iakttagElsEr
• Antalet polisanmälda brott har minskat 

och ett nytt Kommun-Polisavtal har 
undertecknats.

• Hushållens behov av försörjningsstöd 
har minskat.

• Samverkan med samhällets olika aktörer 
har kontinuerligt vidareutvecklats.

FörBättringsomrÅdEn
• Insatser riktade till personer med 

 funktionsnedsättning är ett område som 
måste förbättras.

I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv 

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

●

PositiVa iakttagElsEr
• Elanvändningen har minskat och 

 andelen förnybar energi fortsätter 
att öka. 

• Fler västeråsare åker buss. 
• Inom Västerås stads organisation ser vi 

ett utökat cyklande, bland annat inom 
hemtjänsten, och ökat användande av 
stadens bilpool.

• Medvetenheten om att välja ekologiska 
livsmedel har ökat.

Västerås ska vara sveriges bästa miljökommun 

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

Samtliga brott ovan minskade 2015 i jämförelse med 2014 utom skadegörelsebrotten som ökade med 23 procent.
Generellt sett känner sig västeråsarna mindre trygga än andra kommuner men trenden är positiv och det pågår 
aktiviteter för ökad trygghet.

Andelen ekologiska livsmedel av stadens livsmedels-
inköp fortsätter att öka, mycket tack vare projektet 
Framtidens mat i Västerås.

Elförbrukningen i stadens verksamheter har minskat 
med 36 procent på tio år. Motsvarande minskning för 
värmeförbrukningen är 19 procent.

anDel ekologiska livsMeDel
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antal brott 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total polisanmäld brottslighet 18 541 18 776 17 516 16 383 17 474 16 544

Total polisanmäld brottslighet/100.000 inv. 15 328 15 229 13 702 13 029 13 390 13 007

Varav antal polisanmälda brott: Misshandel 1 526 1 298 1 308 1 183 1 195 1 163

Olaga hot och ofredande 1 449 1 502 1 413 1 332 1 420 1 388

Sexualbrott 200 184 202 177 248 193

Personrån 153 114 94 73 94 80

Skadegörelse inklusive klotter 2 494 3 427 3 050 2 158 2 433 2 991
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Hur trygga känner sig MeDborgarna i koMMunen?
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PositiVa iakttagElsEr
• Antagandet av viktiga styrdokument 

under perioden, såsom Vattenplanen, 
Dagvattenpolicy, VA-policy och tillhöran-
de handlingsplaner gör att vi kan arbeta 
systematiskt och kontinuerligt prioritera 
åtgärder samt följa upp resultatet av 
gjorda insatser. 

• Samverkan inom kommunen, länet och 
regionen i stort är avgörande för ett 
framgångsrikt vattenarbete, samt att 
erhålla extern finansiering. 

• Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens 
fokuserade arbete med tillsyn av avlopp.

Alla västeråsare ska ha tillgång till 
välmående vatten- och naturområden 

PositiVa iakttagElsEr
• Kontaktcenter har en fortsatt positiv 

utveckling.
• Positivt mottagande av e-förslag 

 (kundundersökningar). 

FörBättringsomrÅdEn
• Invånarnas möjlighet att påverka i 

kommunala frågor kan utvecklas i alla 
nämnder/förvaltningar. Detta i sig stärker 
känslan av förtroende för kommunens 
verksamheter.

• Ärendehantering av e-förslag som 
inkommit till nämnd och återkoppling av 
e-förslag kan förbättras. Rutinunderlag 
behöver förtydligas och justeras.

• Språk- och kulturförstärkning.

Västeråsarna ska ha närhet till  
beslutsfattarna och känna sig delaktiga 

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

●

våtMarker ocH DaMMar

nyckeltal 2012 2013 2014 2015

Våtmarker (ha) 85 95 95 95

Antal dammar 
för dagvatten

18 18 19 20

2014 antogs ”Dagvattenpolicy och handlingsplan” 
av kommunfullmäktige. Där riktas åtgärder bland 
annat mot övergödning vars källor är diffusa och som 
kräver breda insatser från staden. I detaljplanerna för 
Gäddeholmsvägen, Malmen och Öster Mälarstrand 
etapp 3 planerar staden för ökat lokalt omhänder-
tagande av dagvatten samt anläggandet av nya 
våtmarker. 

MeDborgarunDersökningens resultat 
nöjD inflytanDeinDex

nyckeltal 2013 2014 2015

Högst/
lägst
2015

Information 55 55 55 68/42

Förtroende 49 52 45 66/23

Kontakt 47 49 44 58/25

Påverkan 43 43 41 58/24

Förtroendet för politiker, tjänstemän och beslut har 
minskat i senaste Medborgarundersökningen. Likaså 
möjligheten att komma i kontakt med politiker. 
Kolumnen Högst/lägst 2015 avser högsta respek-
tive lägsta resultat för de kommuner som gjorde 
Medborgarundersökningen 2015. 

FörBättringsomrÅdEn
• Fortsatt frågetecken kring vad som 

händer med fria vandringsvägar för fisk i 
sjöar och vattendrag. 

• Övergödande ämnen härstammar från 
många källor, främst jordbruk, avlopps-
vatten och dagvatten. Det krävs stora 
minskningar från samtliga sektorer 
för att nå målsättningen att minska 
övergödningen i kommunens sjöar och 
vattendrag.

antal e-förslag

2015

Totalt registrerade e-förslag 92

Varav godkända 42

varav ej godkända 50

E-förslag infördes under 2015. Ett e-förslag är en idé 
eller ett förslag från invånare i kommunen till Västerås 
stad. Det ger invånaren möjlighet att påverka det som 
är viktigt för denne.



14 årsredovisning 2015

FörBättringsomrÅdEn
• Det finns behov av att utveckla metoder 

för att göra delmätningar på långsiktiga 
satsningar. Mätningarna ska ge signaler 
som bekräftar att vi styr åt rätt håll. 

• Analysen i samband med resultatredo-
visningar behöver utvecklas.

• Stadens och föreningarnas utbud av 
aktiviteter för barn och ungdomar är 
mycket stort. Det finns fortfarande en 
stor potential då det gäller att nå alla 
med information om utbudet och att 
locka dem att delta.

PositiVa iakttagElsEr
• Fortsatt högt organisationsindex 

 generellt.
• Barn- och utbildningsförvaltningen går 

framåt i såväl organisationsindex som 
kompetensindex.

• Sociala nämndernas förvaltning går 
 kraftigt framåt, främst inom engage-
mang och kompetensindex.

• proAros arbete med införandet av 
 önskad tjänstgöringsgrad.

FörBättringsomrÅdEn
• Uppföljningen av kompetens-

utvecklingen.
• Analys av kompetensbehov för att 

kunna tillse rätt kompetensutveckling.

kreativitet, öppenhet och tolerans 
ska prägla Västerås stads verksamheter

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

PositiVa iakttagElsEr
• Det pågår många stora satsningar och 

flera av dessa är långsiktiga.
• Det finns en ökad medvetenhet om 

jämställdhet och skillnader mellan utbud 
och behov för flickor och pojkar inom 
olika områden har synliggjorts. Skol-
resultat redovisas könsuppdelat.

• Det sker en väl utvecklad samverkan 
såväl inom staden som med andra 
organisationer och kommuner.  

I Västerås ska alla barn och  
ungdomar ha goda uppväxtvillkor

 dåligt ok  bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?

▼

Resultatet i senaste medarbetarunderökningen visar 
att andelen nöjda medarbetare ligger på samma nivå 
som åren innan. Andelen medarbetare som tycker 
att de får rätt kompetensutveckling har ökat något. 
Resultatet på de båda måtten är höga jämfört med 
snittet av de organisationer som ingår i den databas vi 
jämför oss med.

från MeDarbetarunDersökningen: 
 nöjDHet ocH rätt koMpetensutveckling
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Andel medarbetare som får rätt kompetensutveckling

Andel nöjda medarbetare

20152014201320122011

anDel MeDarbetare MeD önskaD 
 arbetstiD 

2013 2014 2015

Andel medarbetare 
med önskad arbetstid

89 91 92

Införandet av önskad tjänstgöringsgrad fortlöper enligt 
plan och framför allt proAros gjorde ett stort arbete 
under åren med bland annat implementering av en ny 
bemanningsprocess för att klara önskad tjänstgörings-
grad utan ökade kostnader.

anDel elever soM Mår bra eller 
Mycket bra

2010
fl/p*

2012
fl/p*

2014
fl/p*

Årskurs 7 84/89 84/92 81/94

Årskurs 9 78/84 77/87 71/87

Årskurs 2 gymnasiet 79/86 77/85 68/82

* FL/P = Flickor/pojkar

Skillnader i upplevd hälsa är stor mellan pojkar och 
flickor. Flickornas trend är dessutom negativ.
Nästa undersökning görs 2016.
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Denna kostnadsjämförelse bygger på hur mycket de verkliga 
kostnaderna avviker från standardkostnaden.

I jämförelsen har 220 kommuner deltagit och kostnads-
jämförelsen avser kommunens utfall 2014.

 Västerås stads kostnader ligger i den fjärdedel 
 av landets kommuner som har lägst kostnader.

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 lägsta gruppen.

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 högsta gruppen.

 Västerås stads kostnader ligger i den fjärdedel 
 av landets kommuner som har högst kostnader.

läsanVisning
Kostnadsjämförelsen visar om Västerås har höga eller låga kost-
nader för olika verksamheter i jämförelse med andra kommuner. 
För flertalet verksamheter bygger jämförelserna på kommunernas 
totala nettokostnad per verksamhet dividerat med kommunens 
totala folkmängd.

För verksamheterna inom förskola, skola och omsorg bygger 
istället jämförelsen på kommunernas avvikelse från den egna 
standardkostnaden. En orsak till att kostnaderna för olika verk-
samheter varierar mellan kommunerna är strukturella olikheter 
som exempelvis åldersstrukturen på befolkningen, invånarnas 
sociala bakgrund, olikheter i geografin och elevernas programval 
i gymnasieskolan. Utifrån de olika förutsättningarna räknas en 
standardkostnad fram för varje kommun som ska motsvara vilken 
kostnad man ska ligga på för att motsvara rikssnittet, när hänsyn 
tagits till kommunens strukturella profil. Standardkostnaden är en 
del av det kommunala utjämningssystemet mellan kommunerna. 

Kostnadsjämförelser

1

2

3

4

nettokostnaDer kronor per invånare
Politisk verksamhet 1

Insatser enl LSS 1

Räddningstjänst 1

Gator och vägar samt parkering 1

Miljö och hälsoskydd (myndighetsutövning) 2

Näringslivsfrämjande åtgärder 3

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar 3

Parker 3

Fritidsverksamhet 4

Kulturverksamhet 4

Färdtjänst 4

Arbetsmarknadsåtgärder 4

För insatser enligt LSS, räddningstjänst, gator, vägar, parkering-
ar samt politisk verksamhet ligger Västerås i den grupp som 
har lägst kostnader per invånare. Gator, vägar, parkeringar har 
tidigare inte funnits i den lägsta gruppen men en förklaring till 
förändringen från året innan är att anslaget för gatunderhåll 
var ovanligt lågt 2014. Att insatser enligt LSS finns i den lägsta 
 gruppen förklarar varför Västerås betalar så hög avgift i det 
särskilda utjämningssystemet mellan kommunerna för kostnader 
enligt LSS.

Verksamheter där Västerås satsar mycket/har höga kostnader 
är fritid, kultur, färdtjänst och arbetsmarknadsåtgärder. Fritids-
verksamheten har rört sig från den näst högsta till den högsta 
gruppen.

I förhållande till standardkostnaden har Västerås låga kostnader 
för de flesta stora kärnverksamheterna inom skola, vård och 
omsorg. 

För grundskolan ligger Västerås i den grupp som har lägst 
kostnader. Förskola, gymnasieskola och äldreomsorg  hamnar  
i den näst lägsta gruppen. För äldreomsorgen har dock 
 kostnadsläget ökat jämfört med tidigare år eftersom Västerås 
äldre omsorg tidigare tillhört gruppen med lägst kostnader i 
förhållande till standardkostnaden. Kostnaderna för individ- 
och familjeomsorg hamnar i den fjärdedel som har näst högst 
kostnader.

avvikelse Mot strukturjusteraD 
 stanDarDkostnaD (anDel procent)
Grundskola 1

Äldreomsorg 2

Förskola och skolbarnsomsorg 2

Gymnasieskola 2

Individ- och familjeomsorg 3
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läsanVisning
Resultaten är indelade i fyra grupper, beroende på hur väl 
 Västerås resultat står sig jämfört med andra kommuner.  

 Västerås tillhör den bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst sämsta gruppen.

 Västerås tillhör den sämsta gruppen.

För jämförelse med tidigare år finns trendpilar som visar om det 
gått bättre, sämre eller att vi visar samma eller liknande resultat 
som tidigare år. 

På Sveriges kommuner och landstings hemsida (SKL) finns hela 
rapporten med alla kommuner: www.skl.se/kkik

rEsultatJämFörElsEr mEd andra kommunEr 2015
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett verktyg för att 
jämföra landets kommuner med varandra inom fem, för kommun-
invånarna, viktiga områden som beskriver kommunens kvalitet 
och effektivitet. 2015 deltog 240 av landets 290 kommuner i 
undersökningen. Västerås har deltagit sedan 2009.

De områden som undersöks är:
• Tillgängliget
• Trygghet
• Information och delaktighet
• Effektivitet
• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten är ett bra stöd för såväl politiker, tjänstemän och 
invånare för att få en översiktlig bild av kommunens kvalitet och 
resultat i jämförelse med andra kommuner och en bra grund för 
fördjupade analyser.

Västerås håller en god kvalitet i jämförelse med de andra 
kommunerna men det finns utvecklingsområden. Trenden är i 
stort sett god men inom varje område finns det såväl negativa 
som positiva trender.

Kommunens kvalitet i korthet

1

2

3

4

tillgängligHet * trenD

Andel som får svar på e-post inom två dagar 1 

Andel som tar kontakt med staden via telefon som får 
ett direkt svar på en enkel fråga inom en minut

2 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
staden

2 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar 

1 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar 1 

Återvinningsstationens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar

1 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende

4 

Handläggningstid för att få försörjningsstöd 1 

När det gäller svar på e-post, svar via telefon och bemötande vid 
kontakt med någon inom Västerås stad kommer resultaten från 
en extern undersökning som gjordes hösten 2015. Jämfört med 
förra årets mätning har vi förbättrat värden som tillgänglighet, 
engagemang och rätt svar. Svarstider för e-post har blivit bättre 
och för telefon har det gått ner lite. 

Senaste Medborgarundersökningen som gjordes under hösten 
2015 visar ett något sämre resultat än tidigare undersökningar 
när det gäller västeråsarnas attityd gällande bemötande och 
tillgänglighet. Inom organisationen har vi ett stort fokus på just 
dessa frågor och dem vi är till för, nämligen kommuninvånarna.

Väntetiden för plats på särskilt boende har försämrats då 
trycket på ålderdomshem och gruppboenden har varit högre och 
situationen på biståndsenheten har varit ansträngd. 

rEsultatJämFörElsEr mEd andra kommunEr

tryggHet * trenD

Hur trygga invånarna i Västerås känner sig 3 

Antal vårdare som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar

2 

Barn per personal i förskola, planerad 1 

Barn per personal i förskola, närvarande 2 

Trygghet delas i den här undersökningen upp i den allmänna 
tryggheten i Västerås som ort och i Västerås stads verksam heter. 
Generellt känner sig västeråsarna mindre trygga än invånare i 
andra kommuner och det pågår aktiviteter för ökad trygghet, inte 
minst inom ramen för Värna Västerås och nätverket Tryggare City.



  17årsredovisning 2015

Under våren 2015 lanserades Västerås stads nya webb och vi 
tillhör fortfarande de topp 10 kommuner i landet som bedöms ge 
bäst information till invånarna via webben.

I stadens kvalitetsarbete har det under de två senaste åren 
fokuserats mycket på att öka tillgängligheten på information och 
resultat. Trots det backar vi något i senaste Medborgarunder-
sökningen.

Med effektivitet i den här undersökningen menas hur väl 
 kommunerna lyckas leverera god verksamhet till rätt kostnad. 

Skolresultaten i årskurs 3 har förbättrats men de har för-
sämrats i årskurs 6. När det gäller elever i årskurs 9 som är 
behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan är andelen lägre 
i år jämfört med föregående år. Samma trend ser vi även när vi 
tittar på behörighet till andra gymnasieprogram.

Andel ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten inom 
ett år ökar. Samma positiva trend ser vi när det gäller resultatet 
för barn.

inforMation ocH DelaktigHet * trenD

Hur god stadens webbinformation är till invånarna 1 

Hur väl det möjliggörs för invånarna att delta i stadens 
utveckling

1 

Hur väl invånarna upplever att de har inflytande över 
stadens verksamheter

2 

effektivitet * trenD

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 3 

Elever i åk 6 som uppnått kravnivån för ämnesproven i 
svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik

4 

Elever i åk 3 som uppnått kravnivån för ämnesproven i 
svenska, svenska som andraspråk och matematik 

3 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 3 

Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8 3 

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor 2 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 2 

Kostnad i förhållande till andel som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram

2 

Brukarnas bedömning av särskilt boende inom 
äldreomsorgen

2 

Kostnad för plats inom särskilt boende äldreomsorgen 1 

Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom äldreomsorgen 3 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 1 

Andel ungdomar (13-20 år) som inte återkommit till 
socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning/
insats 

3 

koMMunen soM saMHällsbyggare * trenD

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 3 

Andel invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd 

4 

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 1 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i Västerås

2 

Sjukpenningtalet hos invånarna 2 

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning 2 

Andel miljöbilar i stadens verksamheter 1 

Andel ekologiska livsmedel i stadens verksamheter 1 

Hur väl invånarna upplever att Västerås är en attraktiv 
plats att leva och bo i

1 

När det gäller företagsklimatet är det resultatet i Sveriges 
 kommuner och landstings undersökning Insikten som används 
här. I Svenskt näringslivs årliga ranking backar däremot Västerås 
från placering 39 till 50. Västerås marknads- och näringslivs-
aktie bolag (VMNAB, f.d. Evab) arbetar aktivt med att förbättra 
resultaten tillsammans med stadens förvaltningar, bolag och 
näringslivet.

Andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter fortsätter att 
öka och på fem år har vi nästan fördubblat andelen. Ekologiska 
livsmedel har stort fokus i många kommuner vilket syns i under-
sökningen, för trots att vi ökar i andel så tappar vi placeringar 
jämfört med andra. Västerås utsågs till årets skolmatskommun av 
White Guide Junior.
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Organisationsschema 2015-12-31

Partiställning
Valen 2014 2010
S 21 22
M 15 17
SD 6 3
L 5 7
V 4 4
MP 4 4
C 4 2
KD 2 2
summa 61 61

stiftelser
i vilka västerås stad ingår i styrelsen

Bostadsstiftelsen aroseken
stiftelsen hyresbostäder, tillberga
stiftelse för naturskydd och friluftsliv 
i Västmanlands län
stiftelsen tidö slott 
von schinkelska stiftelsen

kommunfullmäktige
kommunrevisionen

teknisk produktionsstyrelse*

styrelsen för proaros*

nämnden för idrott och friluftsliv

skultuna kommundelsnämnd

miljö- och konsumentnämnden

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

tekniska nämnden

äldrenämnden

nämnden för personer med 
 funktionsnedsättning

individ- och familjenämnden

grundskolenämnden

Förskolenämnden

överförmyndarnämnden

krisledningsnämnden

Valnämnden

Valberedningenkommunstyrelse

stadsdirektör

stadsledningskontor

Barn- och utbildningsförvaltningen

sociala nämndernas förvaltning

tekniska kontoret

teknik- och idrottsförvaltningen**

proaros**

skultuna kommundelsförvaltning

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

stadsbyggnadsförvaltningen

Fastighetskontoret

kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

stadsarkivet

styrelsen för konsult och service servicepartner

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

kulturnämnden

* Styrelsen för proAros och teknisk produktionsstyrelse 
 byter under 2016 namn till Styrelsen för Västerås stad 
 Vård och Omsorg respektive Styrelsen för stöd, fritid 
 och entreprenad.
** proAros och teknik- och idrottsförvaltningen bytte 
 namn 2016 till Västerås stad Vård och Omsorg   
 respektive Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad.
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Nämnder och styrelser 

Nämndernas driftredovisning, netto
    avvikelse
  Bokslut Budget mot budget
driFtrEdoVisning, mnkr  2015 2015 2015

anslagsfinansierad verksamhet
Förskolenämnd 846,3 853,0 6,7 
Grundskolenämnd 1 581,9 1 543,2 -38,7 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 721,9 708,4 -13,5 
Individ- och familjenämnd 743,8 740,1 -3,8 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 699,2 680,5 -18,7 
Äldrenämnd 1 390,0 1 314,1 -75,9 
Teknisk nämnd 391,4 386,3 -5,1 
Kulturnämnd 176,3 181,7 5,4 
Nämnden för Idrott och friluftsliv 162,4 164,6 2,2 
Byggnadsnämnd 22,7 22,8 0,1 
Miljö- och konsumentnämnd 18,4 19,6 1,2 
Skultuna kommundelsnämnd 100,0 99,0 -1,0 
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 182,6 194,1 11,5 
Kommunrevision 3,4 3,5 0,1 
Överförmyndarnämnd 11,5 11,3 -0,2 
Valnämnd 0,9 0,8 -0,1

summa 7 052,9 6 923,0 -129,9

intäktsfinansierad verksamhet
Styrelse för proAros 8,2 -1,2 9,4 
Styrelse för Konsult och Service 2,9 0,0 2,9 
Fastighetsnämnd, exkl exploatering 9,9 0,0 9,9 
Fastighetsnämnd exploatering 44,3 1,5 42,8 
Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster 457,2 0,0 457,2 
Teknisk nämnd, avfall och återvinning -20,1 -5,0 -15,1 
Teknisk produktionsstyrelse 2,0 0,0 2,0 

summa 504,3 -4,7 509,0 

totalt stYrElsEr och nämndEr 6 548,6 6 927,7 379,1

centralt finansierad verksamhet
Mälardalens brand- o räddningsförbund 70,2 70,2 0,0 
Pensionsavstämning, avkastningskrav m.m. -94,7 -123,1 -28,4 
Justering ränteposter externt/internt -74,5 -67,2 7,3 
Utbetalda pensioner 168,2 157,8 -10,4 
Avstämning PO-pålägg o semesterlöneskuld -6,7 6,2 12,9 
KS Kommungemensam reserv 0,0 24,2 24,2 
Social resursfond 4,6 0,0 -4,6 
Underhåll djuphamn 6,0 6,0 0,0 
AFA 2004 -44,3 0,0 44,3 
Driftsbidrag flygplatsen 40,0 15,0 -25,0

summa 68,7 89,1 20,4 

Verksamhetens nettokostnader 6 617,3 7 016,8 399,5
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Nämnder och styrelser 

Verksamhetsredovisning
 redovisat redovisat skillnad skillnad
VErksamhEtsrEdoVisning, mnkr 2015 2014 2015-2014 2015-2014

Politisk verksamhet 65,9 74,2 -8,3 -11,2%

Gator, vägar och parker 164,3 180,3 -16,0 -8,9%

Räddningstjänst 70,2 68,5 1,7 2,5%

Kultur- och fritidsverksamhet 413,1 413,2 -0,1 0,0%

Förskoleverksamhet 899,1 855,7 43,4 5,1%

Skolbarnsomsorg 174,0 177,1 -3,1 -1,8%

Grundskola 1 399,5 1 359,4 40,1 3,0%

Gymnasieskola 615,8 636,7 -20,9 -3,3%

Äldreomsorg 1 450,5 1 352,2 98,3 7,3%

Personer med funktionsnedsättning 753,1 727,3 25,8 3,5%

Individ- och familjeomsorg 513,9 467,9 46,0 9,8%

Försörjningsstöd 238,0 247,2 -9,2 -3,7%

Kollektivtrafik 153,5 147,1 6,4 4,4%

Arbetsmarknadsåtgärder 110,8 122,5 -11,7 -9,5%

Övrig verksamhet 249,6 203,7 45,9 22,5%

Ej fördelat på verksamhet enl Räkenskapssammandraget* -654,0 -222,8 -431,2

summa all VErksamhEt 6 617,3 6 810,2 -192,9 

*) Exempel på nettokostnader som inte fördelas: Realisationsvinster och pensionsutbetalningar.

Nettokostnaderna per verksamhet skiljer sig från driftredovisningen per 
nämnd eftersom Västerås stads organisation gör att nettokostnaden 
för olika typer av verksamhet kan förekomma under flera nämnder. 
Verksamhetsredovisningen visar också kostnadsutvecklingen jämfört med 
2014 och inte avvikelser från budget.

I budgeten 2015 kompenserades nämnderna för att möta löneökningar 
på 2,8 procent och övriga prisökningar på 1,6 procent. Ett generellt 
rationaliseringskrav motsvarande 0,7 procent av budgetramarna har getts 
till nämnderna.  

kommentarer till kostnadsutvecklingen för vissa 
verksamhetsområden
Politisk verksamhet. 2014 var ett valår vilket medförde högre kostnader. 
Överförmyndarnämnden har flyttat sin redovisning av flykting till Särskilt 
riktade insatser i och med ökningen av kostnaderna för gode män åt 
ensamkommande flyktingbarn.

gator, vägar och parker. Minskningen beror på en ändring i 
verksamhetsredovisning mellan åren, då försäljning mot bolagen från 
2015 redovisas som affärsverksamhet.

Förskola och grundskola. Kostnadsökningen beror delvis på ett ökat 
barnantal utöver löne- och prisökningar. 

gymnasieskola. Underskotten i den kommunala gymnasieskolan har 
minskat till 2015 tack vare nedläggning av Hässlögymnasiet, samt andra 
åtgärder för att få ekonomin i balans. En tillfällig ramförstärkning till 
hyreskostnader på Hässlö 2014 på 6 mnkr togs bort 2015.

äldreomsorg. Antalet hemtjänsttimmar har fortsatt att öka även under 
2015. Det är främst de med ett stort vårdbehov vars timantal ökar och 
största ökningen återfinns inom ordinärt boende. Även antal utförda 
hemsjukvårdstimmar har ökat.  

Personer med funktionsnedsättning. Antalet besökande till Daglig 
verksamhet har ökat under 2015. Fler och dyrare utomkommunplaceringar 
har behövt göras och personlig assistans har ökat volymmässigt.

individ- och familjeomsorg. Antalet vårddygn i institutionsvård för 
ungdomar har ökat under 2015. Antalet personer inom vuxenvården 
minskar men insatserna per person ökar. Bristen på bostäder gör att 
kostnaden för vård på behandlingshem är högre än den hade behövt vara. 

Försörjningsstöd. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat 
mellan åren. 

kollektivtrafik. Satsningen på busstrafiken, SmartKoll, har fortsatt under 
2015.

arbetsmarknadsåtgärder. Ettårssatsningar på ungdomsjobb i 
praktikplatser ökade ramen med 15 mnkr 2014. 2015 inleddes en 
tvåårssatsning, men på en lägre nivå, 5 mnkr, för arbetsmarknadsåtgärder. 

övrig verksamhet. 2015 gavs ett extra bidrag till flygplatsen (-25 mnkr). 

I posten ej fördelat på verksamhet finns bland annat intäkter från ett 
rekordstort antal tomträtter som såldes under året, 14 gånger så många 
som 2014. (2077 st 2015).
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FörskolEnämndEn

Budget  Nettokostnad  Budgetavvikelse
853,0 846,3     +6,7

Tilldelningsekonomins resultat, +10,1 mnkr, förklaras
till största delen av färre barn i förskolan än budgeterat
och ökade avgiftsintäkter.

Verksamhetsekonomins resultat är -3,4 mnkr.
Underskottet uppkommer på grund av färre barn än budgeterat 
och fler barn på deltid. 

grundskolEnämndEn

Budget  Nettokostnad  Budgetavvikelse
1 543,2    1 581,9         -38,7

Tilldelningsekonomins resultat, -19,1 mnkr, förklaras till största 
delen, -19,3 mnkr, av fler barn än budgeterat i grundskolan.

Verksamhetsekonomins resultat är -19,6 mnkr. Underskott 
uppkommer främst i år 6–9 och i särskolan. Huvuddelen av 
underskottet uppkommer på tre enheter.

utBildnings- och arBEtsmarknadsnämndEn

Budget  Nettokostnad  Budgetavvikelse
708,4        721,9     -13,5

Tilldelningsekonomins resultat, -7,5 mnkr, förklaras till största 
delen av fler elever än budgeterat i gymnasiet.

Av verksamhetsekonomins resultat, -6,0 mnkr, hänför sig 
-8,2 mnkr till gymnasieskolorna. Fyra gymnasieskolor redovisar 
underskott, -17,7 mnkr, medan övriga  gymnasieskolor redovisar 
överskott, +9,5 mnkr.

Beställarverksamheten redovisar +2,2 mnkr. 

Nämnder och styrelser

Pedagogisk verksamhet
  förskola 2013  2014 2015

Totalt antal barn i förskoleålder *  9 157    9 344   9 500
Antal inskrivna barn i förskola        7 656   7 753  7 904
    varav i enskild förskoleverksamhet    2 439   2 559  2 673
    varav i pedagogisk omsorg          256     254    271

Andel inskrivna i förskoleverksamhet (%)  83,6   83,0      83,2
Andel i enskild förskoleverksamhet         31,8   33,0      33,8
Andel i pedagogisk omsorg     3,3       3,3        3,4

Nettokostnad förskola i mnkr        783,2  808,7     853,0   
Nettokostnad per barn i förskolan   105 500  107 800  111 700

* Totalt antal barn i Västerås 1-5 år samt hälften av sexåringarna, inklusive
Skultuna kommundelsnämnd

  förskoleklass ocH grunDskola 2013   2014 2015

Totalt antal elever i F-årskurs 9*      15 196   15 597  16 079  
    varav i fristående skolor i Västerås       2 960 3 181  3 475
    varav i annan kommun**             184 196   221
 
Andel i fristående skolor i Västerås (%)   19,5      20,4   21,6
Andel i annan kommun (%)             1,2     1,3    1,4
Nettokostnad F-årskurs 9, mnkr        1 136,7  1 198,0   1 255,0
Nettokostnad per elev, kr       77 500   79 500   80 800

*   Inklusive fristående och annan kommun
** Kommunala och fristående skolor i annan kommun

  gyMnasieskola         2013   2014     2015

Totalt antal elever i gymnasieutbildning 5 056   4 867   4 834
    varav i fristående skolor i Västerås          1 881  1 793    1 719
    varav i annan kommun*             191    180        175

Andel i fristående skolor i Västerås (%)  37,2    36,8     35,6
Andel i annan kommun (%)               3,8   3,7     3,6

Nettokostnad gymnasieskola, mnkr        480,9  500,4    509,5
Nettokostnad per elev, kr         95 100  102 800 105 400

*   Kommunala och fristående skolor i annan kommun

Från 2013 ansvarar de pedagogiska nämnderna även
för den kommunala utförarens drift.

Den ekonomiska redovisningen delas därför upp i två delar:
• tilldelningsekonomi – nämndernas kostnader
 för både fristående och kommunala utförare.
• Verksamhetsekonomi – Den kommunala 
 utförarens intäkter och kostnader.

Nämnderna redovisar på detta sätt för att tydligt åt skilja 
 rollen som nämnd med bidragsgivning på lika villkor, 
 oavsett utförare, från sin roll som driftansvarig för de 
 kommunala skolorna.
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gYmnasiEskola
Omstruktureringen av den kommunala 
gymnasieskolan fortsätter med fokus 
på att lokalmässigt flytta från före detta 
Wenströmska gymnasiet. 

Huvuddelen av gymnasierna har 
ekonomi i balans. Totalt är detta en rejäl 
resultatförbättring för gymnasieverksam-
heterna under året.

Mottagandet av elever från andra länder 
har ökat på grund av flyktingströmmen. 
Ytterligare grupper med språkintroduktion 
har startats på Carlforsska, Rudbeckianska, 
Hahrska och Edströmska.

Ett stort arbete har inletts för att möta 
de ökande elevkullarna. År 2020 beräknas 
antalet elever i gymnasieskolans årskurs 1 
vara omkring 400 fler än idag.

anDel elever (%) MeD exaMen från 
 gyMnasieskolan inoM 3 år. 

Högskoleför-
beredande

yrkesför-
beredande

2014 2015 2014 2015

Västerås 75,0 79,5 63,2 63,0

Riksgenomsnitt 73,8 75,5 66,6 69,9

gYmnasiEsärskola
Gymnasiesärskolan är organiserad i 
nationella och individuella program. De 
nationella programmen är  integrerade  
i gymnasieskolan i samverkan med 
motsvarande gymnasieprogram och tillhör 
respektive gymnasierektor. Det innebär att 
de flesta gymnasieskolor har integrerad 
gymnasiesärskola. Individuella program 
finns på en särskild skolenhet, Lidmanska 
gymnasiet.

Fler förstelärare rekryterades under året 
till  Lidmanska gymnasiet.

Främjande och förebyggande 
 verksamheter
Handlingsplan för fritidsgårdsverksam-
heten 2015-2019 arbetades fram med 
ett stort engagemang och med en bred 
förankring bland politiker, medarbetare, 
föräldrar, ungdomar, barn och organisatio-
ner. Åtta fokusområden har formats i olika 
workshops och fokusgrupper: Pedagogiskt 

En ekonomisk genomlysning av enheter 
inom årskurs 6 till 9 har genomförts. Ett 
liknande arbete planeras för resterande 
enheter inom årskurs 6 till 9 och förskole-
klass till årskurs 5.

Grundskoleverksamheten har detta år 
tagit ett mer samlat grepp kring inklude-
rande lärmiljöer. I verksamhetsplanen läggs 
extra fokus på skolans kompensatoriska 
uppdrag och likvärdig skola. Enheterna har 
uppmanats att ha egna mål i enhetsplanen 
om utvecklingsarbete kring inkluderande 
lärmiljöer. Inkluderande lärmiljöer har varit 
och kommer fortsätta vara ett återkom-
mande inslag på rektorernas ledarforum. 
Där har flera utbildningsinsatser skett, 
både föreläsningar och litteraturstudier. 
Flera av föreläsningarna har även medar-
betare inom områdesteamen tagit del av, 
allt för att nå spridning och förankring. 
 Under året har en stor utbildningsinsats 
gällande språkstörning genomförts för all 
pedagogisk personal i grundskolan.

Eftersom Västerås tagit emot ett stort 
antal nyanlända barn under året, togs 
initiativ till en ny skola, Introduktions-
skolan. Verksamheten förberedde sig under 
 december för att i januari 2016 ta emot 
cirka 120 nyanlända barn. Introduktions-
skolans uppdrag blir en första introduk-
tion till svensk skola och kartläggning i 
samband med undervisning.

Mottagningsenheten Origo har fortsatt 
att ta emot övriga nyanlända barn och 
ungdomar samt gjort en initial kartlägg-
ning. Det har varit högt tryck på verksam-
heten och alla skolor blir berörda.

anDel elever (%) soM när Målen i saMt liga 
äMnen

årskurs 9 2013 2014 2015

VÄSTERÅS TOTALT 76,6 76,8 75,7

Flickor
Pojkar

79 
74 

80
74

77
74

RIKET TOTALT 76,8          77,3  76,9

Flickor
Pojkar

78 
74

79
74

78
74

Förskola
Två kommunala förskolor har byggts och 
startat under året, Gäddeholms förskola 
och Lillhamra förskola, och fem förskolor 
har stängts i syfte att höja kvaliteten och 
kostnadseffektivisera.

Projekt för införande av digital plattform 
för närvarohantering, dokumentation, kom-
munikation med föräldrar och planering, 
har tagit stor del av året och beslut togs 
under senhösten. Implementering påbör-
jades. Två IT-administratörer har anställts 
för förskoleverksamheten som stöd för 
enheternas arbete kring digital arbetsplats.

En kommunal förskola deltog i ett 
 nationellt projekt kring återvinning och 
vann första pris. Två kommunala för-
skolor erhöll utmärkelsen Hållbar skola 
av Skolverket. En medarbetare fick motta 
Helgepriset, Sveriges största lärarpris, för 
sitt arbete kring digitaliserat lärande.  

Gemensam kompetensutveckling kring 
läroplanens reviderade uppdrag genom-
fördes i november för samtliga cirka 1 000 
medarbetare.

Under 2015 genomfördes fördjupad 
tillsyn på sammanlagt tio kommunala och 
tolv fristående förskolor. Resultatet från 
tillsynerna visar överlag på en verksamhet 
med hög kvalitet.  

resultat från Pn-enkäten*:
barn ocH vårDnaDsHavares syn på för-
skolan 2013-2015, anDel positiva svar 
FristÅEndE Förskolor inom ParEntEs 

förskola 2013 2014 2015

trivsel
Tycker du om att vara i 
förskolan?

89
(92)

88
(85)

85
(87)

trygghet
Jag känner mig trygg när 
mitt barn är i förskolan 

98
(99)

98
(99)

96
(98)

*Pedagogiska nämndernas enkät 

grundskola

Fortsatta matematiksatsningar inom Räkna 
med Västerås, Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) Matematik Pisa 2015 
samt Matematiklyftet har genomförts. Åtta 
enheter har påbörjat Läslyftet, sex enheter 
på helfart och två på halvfart.
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verkan med stadsledningskontoret, Framtid 
2016 yrkeshögskola, för att öka synergi-
effekterna mellan utbildning, kompetens-
försörjning och näringslivsutveckling.

Ett intensivt arbete har pågått kring 
implementering av nytt elevadministrativt 
system som bättre uppfyller vuxenutbild-
ningens krav och karaktär. Dessutom har 
en ny avtalsperiod trätt i kraft med ny 
upphandlingsmodell samt nya anordnare 
av utbildning. 

Antalet kursdeltagare och heltidsstude-
rande har fortsatt att öka. Även undervis-
ningen i svenska för invandrare har ökat 
i volym under året och förväntas fortsätta 
öka på grund av ökad invandring.

arBEtsmarknad
Arbetet för att stärka ungas etableringar 
på arbetsmarknaden har fortsatt, bland 
annat genom satsningen Ung Resurs. 

ledarskap, Trygghet, Trivsel, Inflytande, 
Delaktighet, Jämlikhet, Ha roligt i en 
pedagogisk miljö och verksamhet samt 
Medarbetarkompetens.

Ungdomsrådet (13-18 år) och klubb-
rådet (10-12 år) är främst en referens-
grupp. Frågor från chefsforum och 
fritids ledarnas gårds- och klubbnätverk har 
tagits upp i ungdomsrådet och klubbrådet 
samt tvärtom. Framför allt har de kommun-
gemensamma arrangemangen tagit stor 
del av ungdomsrådets och klubbrådets tid.

Sommaraktiviteten Try it IDA hade 
1 000 unika barn och ungdomar som del-
tog under arrangemangets två veckor. Även 
många föreningar samverkade. Med medel 
från budgeten för barn i ekonomisk utsatt-
het kunde Try it IDA fortsätta utveckla ett 
40-veckorskoncept även under 2015.

Dagkoloni på Ängsö och Björnöborg 
för barn i åldern 7-12 år genomfördes för 
tredje året och blev mycket uppskattat.

VuxEnutBildning
Kommunal vuxenutbildning består av 
grundläggande och gymnasial vuxenut-
bildning samt svenska för invandrare (sfi)
och särskild utbildning för vuxna. Varje 
kommuninvånare har rätt att delta i grund-
läggande vuxenutbildning från och med 
andra kalenderhalvåret det år han eller 
hon fyller 20 år, om man saknar färdig heter 
som normalt uppnås i grundskolan. 

Ett strategiskt forum har skapats i sam-

Västeråsmodellen Ung Resurs har stått 
som förebild för regeringens nationella 
satsning mot ungdomsarbetslösheten. Ung 
Resurs var också en del av nomineringen 
av Västerås till Sveriges kvalitetskommun 
2015 och fanns representerat på Kvalitets-
mässan i Göteborg.

Projektet Chance 2 Change har nu 
pågått under tre år och visar goda resultat, 
där flera personer har gått från ett totalt 
utanförskap med kriminalitet in i studier 
eller arbete. Chance 2 Change övergår från 
och med årsskiftet från att vara ett projekt 
till ordinarie verksamhet.

Rekryteringsmässan (den trettonde i 
ordningen) anordnades under året, där 
204 utställande företag var representerade 
med sammanlagt 1 380 lediga arbets-
tillfällen. Av de erbjudna jobben tillsattes 
348 inom två månader efter mässan. 
Mässan besöktes av totalt 9 000 personer i 
 Västerås och Eskilstuna.
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Hur stor anDel av eleverna i årskurs 9 är beHöriga till yrkesprograM?
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Hur stor anDel elever fullföljer gyMnasieutbilDningen i koMMunen?

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program på gymnasiet har sjunkit sedan förra året 
men går vi tillbaks några år i tiden så ser vi en klar 
förbättring. Andelen flickor är högre än andelen pojkar, 
86,2 procent jämfört med 83,5 procent.

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.
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äldrEnämndEn

Budget  Utfall  Avvikelse
1 314,1 1 390,0 -75,9

Äldrenämndens ekonomiska resultat för 2015 blev -75,9 mnkr, 
vilket motsvarar 5,8 procent av nämndens budgetram.

De största budgetunderskotten återfinns inom hemtjänst i 
ordinärt boende, hemsjukvård, utskrivningsklara patienter och 
servicehus.

Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende har ökat jämfört 
med 2014, vilket har inneburit att kostnaderna blivit cirka 31 
mnkr högre än beräknat. Budgeten byggde dessutom på att 
åtgärder för att stoppa volymutvecklingen skulle ge effekten 
motsvarande 15 mnkr. Det totala underskottet blev -46,3 mnkr.

Utförda hemsjukvårdstimmar har ökat med 17,3 procent 
jämfört med 2014 vilket har medfört ett budgetöverskridande 
med -6,0 mnkr.

Brist på korttidsplatser har fått till följd att budgeten för 
utskrivningsklara patienter överskridits med -7,8 mnkr.

Fler utförda timmar inom servicehus än budgeterat har lett till 
ett underskott motsvarande -8,3 mnkr. Jämfört med 2014 ökade 
timmarna med 4,5 procent.

Utökning med 25 platser inom gruppboende/ålderdomshem 
under hösten, tomhyror på Hälleborg avseende 20 platser samt 
två placeringar i andra kommuner har tillsammans medfört 
budget överskridanden på -4,5 mnkr.

Nämnder och styrelser

Vård och omsorg
nämndEn För PErsonEr mEd 
FunktionsnEdsättning

Budget  Utfall  Avvikelse

680,5 699,2 -18,7

Nämndens ekonomiska resultat för 2015 blev -18,7 mnkr, vilket 
motsvarar 2,7 procent av budgetramen. De största budgetun-
derskotten återfinns inom boendestöd, personlig assistans och 
placeringar i andra kommuner.

Boendestöd redovisar ett underskott med -6,1 mnkr trots att 
antalet utförda boendestödstimmar enligt lagen om valfrihets-
system, LOV, minskade 2015 jämfört med 2014. Det beror på att 
nämndens samlade obalans i budget ramen placerades i posten 
för boendestöd.

Ökade volymer inom personlig assistans har medfört ett 
 budgetunderskott motsvarande -7,1 mnkr.

Flera och dyrare placeringar i andra kommuner, beroende på 
att lämpliga boende för dessa personer saknas i Västerås, har 
inneburit ett budgetöverskridande med -7,0 miljoner.

Kostnaden för bostadsanpassningar blev 1,5 mnkr lägre än 
budgeterat.

indiVid- och FamilJEnämndEn

Budget  Utfall  Avvikelse
740,1 743,8 -3,8

Individ- och familjenämndens ekonomiska resultat för 2015 blev 
-3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,5 procent av nämndens budgetram.

De största budgetunderskotten återfinns inom vård och be-
handling för ungdom och vuxna. Underskottet balanseras till stor 
del av budgetöverskott inom försörjningsstöd. 

Kostnaderna för vård och behandling visar ett budgetunder-
skott med totalt -35,2 mnkr. Av överskridandet står ungdom för 
-21,1 mnkr och resten står vuxen för. Vårdkostnaderna för barn är 
i stort sett i balans med budget.

Försörjningsstöd redovisar ett budgetöverskott med 22,4 mnkr. 
Det är en minskning med 7,3 procent eller 15,5 mnkr jämfört 
med 2014. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat från 
3 690 hushåll 2014 till 3 276 hushåll 2015.
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Hur nöjDa är kunDerna MeD sitt särskilDa boenDe? 

  verksaMHetsMått ocH nyckeltal  2013 2014 2015

hemtjänst totalt
Antal utförda tim  1 170 379 1 262 615 1 390 401

lss, verkställda beslut
Personkretstillhörighet  995 1 022 1 066
Personlig assistans 237 251 261
Daglig verksamhet 499 547 595

Försörjningsstöd
Antal hushåll, totalt 3 779 3 690 3 276
Snitt bidragstid i månader 6,55 6,8 7,3

Flyktingar
Antal mottagna flyktingar 619 639 696
Antal ensamkommande  29 70 386

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.
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Framtidens trädgård 
Projektet Framtidens trädgård som drivits 
i två år avslutades med ett semi narium 
i september. Inom projektets ram har 
trädgårdar anlagts vid tre särskilda 
boenden. I projektet har också ingått att 
utveckla arbetssätt och metoder för att 
stimulera till utevistelse. Målet är att få fler 
enheter inom äldreomsorgen involverade i 
trädgårdsutveckling och att skapa former 
för att efter projekttidens slut driva arbetet 
med framtidens trädgård vidare inom 
ordinarie verksamhet.

Genom de förändringar som hittills 
genomförts ses tydliga förbättringar för 
de boendes situation. Rörligheten i hela 
huset är större och flera personer går själv-
ständigt ut. 

särskilda boenden
Under 2015 har det blivit tydligt att det 
saknas lägenheter i särskilda boenden för 
äldre. Eftersom flera enheter avvecklades i 
samband med att Hälleborg invigdes blev 
nettotillskottet litet. Efter att beslut fattats 
om att avveckla Gude har det varit ett 
antal personer som fått vänta mer än tre 
månader innan de kunnat få ett erbjudan-
de om särskilt boende. 

De beslut som fattades om förändringar 
i riktlinjer kommer att innebära ett ökat 
tryck efter lägenheter i särskilt boende. 
För att möta detta arbetas det vidare med 
flödet i boende-/flyttprocessen och det 
planeras nybyggnationer för att på så sätt 
skapa ett tillskott av platser.

E-boendestöd och E-hemtjänst
E-boendestöd och E-hemtjänst är nu en 
del av det ordinarie utbudet av stödet 
i ordinärt boende. E-boendestöd och 
E- hemtjänst är ett komplement eller ett 
alternativ till hembesök av personal när 
den enskilde själv väljer en eller flera av de 
tekniska funktioner som finns i utbudet. 
Den 31 december 2015 fanns det 121 
aktiva beslut om e-insatser sammantaget 
inom äldrenämnden och nämnden för per-
soner med funktionsnedsättning. Av dessa 
var tolv beslut för personer under 65 år.

ÅrEts VErksamhEt
hemtjänst
Omkring 2 700 personer i Västerås har 
stöd i ordinärt boende, det vill säga hem-
tjänst, där vissa enbart har trygghetslarm, 
medan andra har mer omfattande insatser. 
Personer kan utöver hemtjänst också ha 
dagverksamhet och/eller korttidsverk-
samhet.

Vid årsskiftet fanns 16 hemtjänstut-
förare varav två var kommunala. Under 
året genomfördes granskningar av utförar-
na inom hemtjänst genom kontroller av 
 rapporterad tid och anhöriganställningar.

Hemtjänsten har ett stort budgetunder-
skott. Den utbetalda ersättningen är en 
direkt följd av den utförda tiden med den 
beviljade tiden som grund. Lagen om valfri-
hetssystem, LOV, i kombination med ersätt-
ning för utförd tid är kostnadsdrivande och 
stimulerar produktiviteten. Uppräkningar 
av timersättningen har inte drivit kostnads-
ökningen i samma utsträckning, ej heller 
ökningen av antalet hemtjänstkunder.

För att komma till rätta med de ökande 
kostnaderna har nämnden skärpt riktlinjer-
na för hemtjänst under hösten. Det antas 
vara skälet till en viss minskad utveckling 
av hemtjänstvolymerna under årets sista 
månader. De nya riktlinjerna, en ändrad 
prioritetsordning för särskilt boende och en 
ny beräkningsmodell vid biståndsbedöm-
ning gör troligen att volymutvecklingen 
mattas av ytterligare under kommande år. 

innovationsupphandling 
Västerås deltar i EU-projektet SILVER som 
genomför en innovationsupphandling av 
nya tekniska hjälpmedel som bidrar till 
att göra äldre självständigare i hemmet. 
Under 2015 testades de tre finansierade 
innovationerna i ett testlaboratorium i 
Odense, Danmark. Nu pågår fas 3 där 
den enda vinnande innovationen, en sorts 
automatisk rollator, kommer att testas i de 
medverkande kommunerna. Till  Västerås  
kommer fem exemplar för test med 
 frivilliga användare i testbädden MISTELs 
regi.

avvikelse från stanDarDkostnaDen 
för älDreoMsorgen i procent

Under 2014 bedrev Västerås äldreomsorgen till 
en kostnad som låg 2,8 procent lägre än vad 
strukturen motiverar. Detta är ett mått på effek-
tiviteten. Samtliga kommuner i jämförelsen visar 
på en försämring jämfört med året innan.

avvikelse från stanDarDkostnaDen för 
inDiviD- ocH faMiljeoMsorgen i procent

Under 2014 bedrev Västerås individ- och familje-
omsorgen till en kostnad som låg 12,3 procent 
högre än vad strukturen motiverar. Av de jämförda 
kommunerna har Västerås den största kostnads-
ökningen jämfört med föregående år.

avvikelse från stanDarDkostnaDen för 
personer MeD funktionsneDsättning

Under 2014 bedrev Västerås omsorgen om 
 personer med funktionsnedsättning till en kostnad 
som låg 1,6 procent högre än vad strukturen 
 motiverar. Detta är ett mått på effektiviteten. 
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Bostad – hemlöshet
Av 2015 års hemlöshetskartläggning 
framkommer att 888 personer var hemlösa. 
Detta är en ökning med 138 personer 
jämfört med 2014. De främsta orsakerna 
till hemlöshet är bostadsbrist, att hemlösa 
kommer från en flyktingsituation och att 
personer har missbruksproblem. 

Av de hemlösa rapporterades 97 perso-
ner som uteliggare vilket är en stor ökning 
från 2014 då 61 uteliggare rapporterades.

Flyktingmottagning
Under 2015 har Västerås mottagit 696 
flyktingar med uppehållstillstånd vilket är 
57 personer fler än året innan. Den största 
andelen har kommit från Syrien och bosatt 
sig på egen hand i Västerås. Behovet av 
bostäder har varit stort. Under  senaste 
halvåret har antalet barnrika  familjer i akut 
behov av bostad ökat.

Ensamkommande barn
I januari 2015 utökade Västerås antalet 
asylplatser från 17 till 54 för ensamkom-
mande barn. Under kvartal tre ökade 
antalet barn som kom till Sverige och 
 Migrationsverket började anvisa barn 
utöver avtalet. Då tog Västerås emot 76 
anvisningar och kvartal fyra 260 anvis-
ningar. Totalt har Västerås tagit emot 386 
ensamkommande barn, de flesta pojkar,  
på anvisning.  Utöver detta har  Västerås  
stad varit ankomstkommun åt 156 ensam-
kommande barn. Dessa barn har sedan 
anvisats antingen till Västerås eller till 
annan kommun.

Denna ökning har påverkat kommunen 
på ett extraordinärt sätt. Västerås stad har 
inrättat en samordningsgrupp för frågor 
kring flyktingmottagan det som berör olika 
förvaltningar. Sociala nämndernas förvalt-
ning har omorganiserat gällande myndig-
hetsutövning. Ett flertal nya HVB-hem (hem 
för vård eller boende) har upphandlats och 
 öppnats, både i egen och privat regi.

Minskningen av antalet hushåll i behov 
av försörjningsstöd har skett i samtliga 
åldersgrupper under 50 år. I åldersgrup-
perna över 50 år har antalet hushåll som 
behöver stöd istället ökat. Det tyder på att 
fler bidragstagare under 50 år kommer ut i 
egen försörjning efter en kortare period av 
bidragsbehov medan äldre personer eller 
personer som aldrig uppnått någon förank-
ring på arbetsmarknaden ökar och blir kvar 
långa tider på försörjningsstöd.

Kartläggning av hushåll med långa 
bidragstider visar att det handlar om hus-
håll som oftast har behov av samordnade 
insatser. Deras situation rör såväl arbetslös-
het som ohälsa och social oförmåga. 

Vård och behandling
Antalet anmälningar om barn eller ungdo-
mar som far illa och antalet ansökningar 
om hjälp från socialtjänsten har ökat 
under 2015. Även kostnaderna för vård 
har ökat, 0,6 mnkr för barn och 11,7 mnkr 
för ungdom jämfört med 2014. Detta hör 
både ihop med ökad befolkning, ökat antal 
anmälningar, samhällsförändringar och i 
vissa fall förstärkt lagstiftning.

För barn beslutade individ- och 
familjenämnden om ytterligare insatser 
i öppenvård, för att förebygga behovet 
av placeringar, vilket är ett mer kostsamt 
alternativ. Under årets sista kvartal är det 
minst åtta barn för vilka placering kunnat 
undvikas genom dessa insatser.

För ungdomar är problematiken svårare 
och under året har årsplaceringarna ökat 
från 47 till 52 i institu tionsvård. Det är 
ungdomar som bereds plats i särskilda 
ungdomshem som drivs av Statens institu-
tionsstyrelse för ungdomar som behöver 
stå under särskild tillsyn. Kostnaden för 
vården är hög och ofta tillkommer särskilda 
kostnader för extra personal med mera. 

Vårdkostnaderna för missbruk är cirka 
0,8 mnkr högre än året innan, vilket visar 
att vårdkostnadsutvecklingen för miss-
bruksvården dämpats. Nettokostnaden 
för övriga vuxna ökar med cirka 5,9 mnkr. 
En stor del av kostnaderna kan förklaras 
av bostadssituationen samt behov av 
placeringar i stödboenden och skyddade 
boenden i samband med våld.

daglig verksamhet
Inom verksamheten finns det sex leveran-
törer inom ramen för LOV, lagen om val-
frihetssystem. Den 31 december 2015 var 
det 599 arbetstagare inom verksamheten, 
varav 43 procent är kvinnor. 

Fram till och med 2013 ökade antalet 
deltagare inom daglig verksamhet LOV 
med cirka 25 per år. Ökningen har främst 
bestått av ungdomar som tagit examen i 
gymnasiesärskolan. Under 2014 skedde 
ett trendbrott och antalet deltagare ökade 
med närmare 50 personer. Även under 
2015 ökade antalet deltagare med 48 
personer. Fler personer får diagnoser då 
förfinade metoder för diagnostiseringar har 
utvecklats, vilket tenderar att ge fler rätt 
till personkretstillhörighet enligt LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade.

Personlig assistans
Kostnaderna för personlig assistans ökar. 
De beslut som fattas av Försäkringskassan 
enligt socialförsäkringsbalken medför ett 
kostnadsansvar för kommunerna med 20 
timmar per vecka för varje ärende. Under 
2015 har nämndens egna beslut om 
 personlig assistans ökat med tolv ärenden.

Målgruppen för personlig assistans 
 tenderar att öka av flera anledningar. 
 Antalet personer över 65 år med bibe-
hållen personlig assistans ökar i och med 
att målgruppen med funktionsnedsättning-
ar idag uppnår en högre ålder. Sjukvården 
räddar fler allvarligt skadade personer samt 
barn som föds för tidigt där konsekvenser-
na kan innebära stora omvårdnadsbehov 
till följd av omfattande funktionsnedsätt-
ningar hos dessa personer. 

Färre hushåll i behov av 
 försörjningsstöd
Både antalet hushåll i behov av försörj-
ningsstöd och kostnaden för utbetalt 
försörjningsstöd har minskat  mellan 2014 
och 2015 trots att invånarantalet i Västerås 
har ökat. Den genomsnittliga bidrags-
tiden och andelen hushåll med långa eller 
mycket långa bidragstider har dock fortsatt 
att öka.
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milJö- och konsumEntnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
19,6 18,4 1,2
Miljö- och konsumentnämndens nettokostnad var 18,4 mnkr, det 
vill säga 1,2 mnkr lägre än budget. Resultatförbättringen berodde 
framför allt på högre intäkter än i budget. Intäktsökningen 
 berodde huvudsakligen på ökade tillsynsavgifter, främst på grund 
av att fler ansökningar om tillstånd till enskilda avlopp inkom i 
samband med aviserade förändringar i ROT-avdraget. Inom den 
miljöfarliga verksamheten blev intäkterna högre eftersom fler 
tillsynsuppdrag kunde genomföras och faktureras, tack vare en 
tidsbegränsad satsning på extra personalresurser.  

BYggnadsnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
22,8 22,7 0,1

Byggnadsnämndens nettokostnad var 22,7 mnkr, vilket innebar 
0,1 mnkr lägre kostnad än budget. Den höga produktionen, med 
fler bygglov gav högre intäkter än i budget. Under hösten ökade 
antalet anställda för att klara av produktionen. Årets ökade 
intäkter kompenserade för de ökade kostnaderna.

tEkniska nämndEn 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
386,3  391,4 -5,1

Tekniska nämndens nettokostnad 2015 blev 391,4 mnkr, vilket 
innebar en avvikelse jämfört med budget med -5,1 mnkr. Orsaken 
till avvikelsen var framför allt att kostnaden för snöröjning ökade 
10,8 mnkr jämfört med budget. Övriga verksamheter fick ett 
överskott på 5,7 mnkr.

Byggnationen av Gilltuna truckstopp senarelades vilket 
innebar 1,2 mnkr i minskade kostnader. Kostnaden för kollektiv-
trafiken blev 2,1 mnkr lägre. Den ramökning på 5 mnkr som 
erhölls för satsningen på servicelinjerna användes inte fullt ut, 
eftersom  trafikutbudet för servicelinjerna startade i augusti och 
gav delårs effekt. Drygt 1,1 mnkr erhölls i engångsersättning av 
Clear channel för att leveransen av väderskydden var 10 veckor 
försenade vid starten av de nya kollektivtrafiklinjerna 2013. 

tEkniska nämndEn, aVFall och ÅtErVinning

Budget Resultat Budgetavvikelse
-5,0 -20,1 -15,1

Avfallsverksamhetens resultat blev -20,1 mnkr, det vill säga 
-15,1 mnkr jämfört med budget. Orsaken till resultatförsäm-
ringen hör ihop med kommunfullmäktiges beslut om att överföra 
avfallshante ringen 1 september 2015 till VafabMiljö, ett nybildat 
kommunal förbund. I samband med övertagandet kostnadsfördes 
det åter stående egna kapitalet (cirka 17,6 mnkr) som en skuld 
till VafabMiljö. Resultatet för verksamheten exklusive skulden till 
VafabMiljö var -2,5 mnkr, det vill säga 2,5 mnkr bättre än budget.

Nämnder och styrelser

Tekniska verksamheter, infrastruktur och miljö

  tre år i saMManDrag  2013 2014 2015

Planuppdrag
Inkomna planuppdrag 7 22 20
Lagakraftvunna detaljplaner 9 9 14
Överklagade detaljplaner per 31/12 3 2 1

Antal bostäder i pågående detaljplaner   3 150
Antal bostäder i detaljplaner som ska   
påbörjas inom kort   3 150

Bygglov
Inkomna bygglov 1 410 1 470 1 744
Beviljade bygglov 1 189 1 019 999
antal bostäder (lägenheter) som omfattas 907 677 1 012
antal småhus som omfattas 85 74 204

lantmäteriförrättningar
Inkomna förrättningar 103 113 134
Kö förrättningar 229 217 264
   
miljö och hälsa   
Antal konsumentkontakter hos 
konsumentjuridisk rådgivning 2 141 1 635 2 141
Antal konsumentbesök till 
konsumentjuridisk rådgivning 223 125 233
Antal enbostadshus med radonhalt över riktvärdet 2 500 2 300 2 190
Antal livsmedelskontroller 1 152 944 1 137
Antal godkända enskilda avlopp 3 724 3 903 4 216
Nöjd-kund-index 61 70 77
   
kollektivtrafik   
Resande med stadsbusstrafik (miljoner resor per år) i.u. 8,3 9,1
Resandeförändring (från 2009)  34% 46%
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ningen av gamla Wenströmska skolans 
område till ett nytt stort bostadsområde, 
två detalj planer för bostäder vid Pilgatan, 
detalj planen för Hulte/Högne, det vill säga 
byggnation av bostäder vid Herrgärdets 
parkering, med flera. Tre detaljplaner för 
verksamheter på Hacksta och Kvastbruket 
påbörjades också, vilket är viktigt för att 
skapa nya områden där verksamheter kan 
etableras.

Under året beviljades bygglov för 1 012 
lägenheter och 204 småhus. Det innebar 
en kraftig ökning jämfört med 2014 då 677 
lägenheter och 74 småhus fick bygglov.

Byggnationen av 1 109 lägenheter på-
börjades och 694 lägenheter färdigställdes. 
Det är det högsta antalet sedan år 1989.

mälardalskartan
Ett delprojekt inom samarbetet 4 Mälar-
städer (Västerås, Eskilstuna, Enköping och 
Strängnäs) för en gemensam karttjänst 
vidareutvecklades med projektledning av 
Västerås stad. I den första etappen inriktas 
karttjänsten på att ge stöd vid etablerings-
frågor.

miljö- och konsumentfrågor
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar 
för kemikaliehandlingsplanen, vilket både 
omfattar att genomföra egna åtgärder och 
att följa upp att alla verksamheter som har 
åtaganden enligt handlingsplanen genom-
för sin del. Västerås stad beviljades från och 
med 2016 1,5 mnkr i bidrag för projektet 
NonHazCity från EU. De åtgärder som 
projektet avser handlar om att ställa kemi-
kaliekrav vid upphandling, minska farliga 
kemikalier i förskolan samt informationsåt-
gärder inom området bekämpningsmedel.

Enligt handlingsplanen för utomhusluft 
har mätningar av partiklar i utomhus luften 
genomförts på olika platser i staden under 
åren. Resultatet av mätningarna har påvisat 
förhöjda halter av partiklar i utomhusluften. 
Detta leder till att denna form av luftförore-
ning behöver övervakas kontinuerligt.  

Stora insatser gjordes för att minska 
övergödningen i Västerås vatten. Bland 
annat gjordes tillsyn av enskilda avlopp 
och tillsyn på lantbruk. Detta medförde att 

Det pågick ovanligt många för-
djupade översiktsplaner såsom Hälla, 
Hamnen-Hacksta, Erikslund och Sätra 
som kommer att fortsätta. En fördjupad 
översiktsplan för att omvandla Ängsgärds-
området och få ett bättre markutnyttjande 
påbörjades. Utöver det pågick fler stora 
planprogram som till exempel Koppar-
lunden och Oxbacken under året. 

En ortsanalys för Skultuna färdigställdes 
med förslag för planering och byggande. 
En ortsanalys för Kvicksund påbörjades i 
samarbete med Eskilstuna kommun.

ökad takt på detaljplanearbetet 
och bygglovshanteringen
Detaljplanerna hade stort fokus på 
bostadsbyggandet. Nya detaljplaner som 
vann laga kraft var Öster Mälarstrand 
etapp 3, Malmen på Gäddeholm med flera. 
Totalt omfattade dessa detaljplaner cirka 
1 100 nya lägenheter.

Vid årsskiftet 2015/16 pågick fram-
tagandet av cirka 30 detaljplaner som till-
sammans omfattar cirka 3 150 lägenheter.  
Några av de större detaljplanerna som på-
gick förra året var bland annat Kungsljuset, 
där Gideonsbergsskolan ska byggas om 
till bostäder, Södra Källtorp, dvs omda-

Viktiga händElsEr
Planering för nya bostads- och 
verksamhetsområden i Västerås
Behovet av nya bostäder ökade kraftigt 
under året. Det beror framför allt på hög 
inflyttning till Västerås, en låg produktion 
av bostäder under flera år och flykting-
strömmarna. En av de allra viktigaste 
uppgifterna för Västerås stad är att bidra 
till ett ökat bostadsbyggande.

Stadsbyggnadskontoret driver många 
strategiskt viktiga projekt för stadens 
långsiktiga utveckling. Västerås översikts-
plan 2026 antogs av kommunfullmäktige 
i  december 2012. Minst en gång per man-
datperiod ska kommunfullmäktige ta ställ-
ning till översiktsplanens aktualitet.  Under 
2015 var en del i det rullande översikts-
planearbetet att ta fram ett underlag för ett 
ställningstagande. Förvaltningen driver det 
arbetet tillsammans med stadsledningskon-
toret. I detta arbete ingår revideringen av 
grönstrukturplanen, som ska ge riktlinjer för 
hur Västerås parker och gröna områden ska 
skötas, utvecklas och göras tillgängliga.

Utvecklingen av det nya stationsom-
rådet fortsatte genom att detaljplanen för 
ett nytt resecentrum påbörjades och det 
första bygglovet för ett nytt hotell inom 
stationsområdet beviljades. 
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Infrastrukturen för kollektivtrafik 
fortsatte att utvecklas. Under året rustades 
cirka 30 hållplatser för att öka tillgänglig-
heten. Totalt har cirka 330 hållplatser blivit 
rustade de senaste åren.

Parkeringsverksamhet
Nytt parkeringsprogram och nya parke-
ringsriktlinjer med sänkta parkeringstal 
för Västerås antogs i kommunfullmäktige 
under året.  

Det innebär minskade krav på bygg-
herren att anordna parkering i samband 
med byggnation av bostäder. Parkering i 
centrala delar av Västerås ska kunna ske 
i gemensamma parkeringslösningar, till 
exempel parkeringshus. Det ska göra det 
enklare att förtäta staden och öka bostads-
byggandet.

Kommunfullmäktige beslutade i novem-
ber att ta fram beslutsunderlag för bildan-
de av nytt parkeringsbolag. Inriktningen är 
att bolaget ska kunna bildas 1 juli 2016. 

konkurrensutsättning av drift och 
skötsel av gator och parker
Tekniska nämnden beslutade under 2015 
att konkurrensutsätta drift och skötsel av 
gator och parker i östra Västerås. Entre-
prenaden omfattade även snöröjning i 
östra Västerås. Det nya avtalet kommer att 
gälla från 1 oktober 2016. Upphandlingen 
bedöms minska kostnaden med minst 
10 procent.

avfallsverksamheten överfördes till 
kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutade under våren 
2015 att överföra ansvaret för avfalls-
verksamheten till VafabMiljö, ett nybildat 
kommunalförbund. Avfallsverksamheten 
överfördes till VafabMiljö 1 september. 

större investeringar
Ombyggnationen av Norra Källgatan i 
 Västerås city var en av de större investe-
ringarna 2015. I samband med upprust-
ningen byggdes en separerad gång- och 
cykelbana, som är uppvärmd vintertid. 

fler fastigheter åtgärdade sina avlopp och 
därmed ökade antalet godkända enskilda 
avlopp under året.  

Den ökande byggnationen av bostäder 
och verksamheter i Västerås, sker bland 
annat på förorenade marker. Ett prio-
riterat område under året var tillsyn av 
hantering av markföroreringar i samband 
med exploa tering i Kopparlunden, Öster 
Mälar strand och stationsområdet med 
mera. Tillsynen innebar både provtagning 
av föroreningar i mark före byggnation och 
godkännande av planerad sanering vid 
byggnation.  

Ett annat prioriterat område var tillsynen 
av inomhusmiljö i skolor och förskolor, där 
det kontrolleras att till exempel luftomsätt-
ning och radonhalt har godkända värden. 

Västerås är en Fairtrade City sedan 
2010. Fairtrade City är en diplomering till 
kommuner som engagerar sig för rättvis 
handel och etisk konsumtion. Projektled-
ning för Västerås Fairtrade City finns inom 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Nämnden bevakade även att livsmedel 
som säljs är säkra och att konsumenter 
erhåller rätt information om produkterna.

Företagen ska ha tilltro till miljö- och 
konsumentnämndens tillsyn och uppleva 
den som meningsfull. Förvaltningen har de 
senaste åren arbetat målmedvetet för att 
säkerställa ett professionellt bemötande. 
Detta mäts med nöjd-kund-index som öka-
de från 61 till 70 under 2014. Kvartal 1-3 
2015 steg resultatet ytterligare till 77.

kollektivtrafik
Den positiva resandeutvecklingen för 
kollektivtrafiken fortsatte med 9 procents 
resandeökning jämfört med förra året. 
Totalt gjordes cirka 9,1 miljoner resor med 
stadsbusstrafiken förra året. Jämfört med 
2009 har resandet ökat cirka 46 procent. 

Trafikutbudet fortsatte att förbättras 
under året. Servicelinjernas trafikutbud 
utökades från hösttidtabellen, med trafik 
vardagar och lördagar fram till 20 och 
 trafik på söndagar för linje 11 och 12. 
Andra förändringar från hösttidtabellen 
var att stadslinje 2 mellan Norra Gryta och 
Hässlö/Björnö via centrum, fick samma 
turtäthet i båda riktningarna.

Projektet var en viktig centrumförnyelse, 
så stor vikt lades vid att gatan skulle få 
en vacker gestaltning med fin möblering, 
bland annat cykelparkering under tak och 
uppseendeväckande belysning.

Byggnationen av Löga skejtpark 
påbörjades. Den är belägen i Lögarängs-
parken och kommer att bli en ny attraktiv 
besöksplats. 

Västerås stad utvecklar kontinuerligt 
det omfattande cykelvägnät som finns i 
staden, för att göra cykling attraktivare och 
 säkrare.  Cirka 5 km ny gång- och cykelväg 
byggdes under året, där cykel vägen mellan 
Västerås och Örtagården var den längsta 
med 3 km. 

utmaningar inför 2016
Under nästa år behöver det vara ett 
fortsatt fokus på planering för att klara 
bostadsförsörjningen. Öster Mälarstrand 
växer och förtätningen i centrum kommer 
att fortsätta. Arbetet med stationsområdet 
och resecentrum kommer att fortsätta. 

Planarbete pågår för 3 150 nya bo-
städer. Planarbete för ytterligare 3 150 nya 
bostäder kommer att påbörjas under 2016. 

För Hälla påbörjades ett utvecklings-
arbete för att förvandla Hällaområdet till 
ett spännande område med bostäder och 
verksamheter integrerade. I området Sätra 
planeras för ett helt nytt bostadsområde 
med stort fokus på social hållbarhet. 
Det kommer ha närhet till handelsom-
rådet Erikslund. På Erikslund fortsätter 
planeringen för en ny väg, där främst 
verksamheter men även bostäder kan vara 
aktuellt i anslutning till vägen. För området 
Ängsgärdet kommer planering pågå, för 
att omvandla området och förtäta det. 
Området Hamnen/Hacksta är ett strate-
giskt område, med närhet till både hamn, 
järnväg och motorväg. Ambitionen är 
att utveckla hamnområdet och skapa ett 
effektivt logistikcentrum i Västerås.

Ett stort dialogprojekt påbörjades för 
att vidareutveckla Västerås innerstad, 
med  stadens vision för Västerås 2026 som 
grund. Det kommer att fortsätta under 
nästa år. 
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nämndEn För idrott och FriluFtsliV

Budget Utfall Budgetavvikelse
164,6 162,4 2,2

Nämnden för idrott och friluftsliv visar ett resultat som är 2,2 
mnkr bättre än budgeterat. Den huvudsakliga orsaken till 
överskottet är att kostnaderna för actionbadet Kokpunkten varit 
lägre än beräknat samt att ridstallet på Rocklunda blev klart 
först under sensommaren och därmed ej haft helårseffekt på 
hyreskostnaderna. Överskottet finansierar underskottet för bad-
anläggningarna Kristiansborg och Lögarängen samt underskottet 
för föreningsstöd.

Nämnder och styrelser

Kultur och fritid
kulturnämndEn

Budget Utfall Budgetavvikelse
181,7 176,3 5,4

Kulturnämndens resultat är 5,4 mnkr bättre än budgeterat. Den 
största avvikelsen, 5,0 mnkr, avser hyresmodellen i Västmanlands-
musikens konserthushyra och beror på att det låga ränteläget 
medfört lägre hyreskostnader än beräknat. Resultatet för 
 nämndens ”egna” verksamheter (exkl kommunalförbund) visar 
ett överskott på 0,4 mnkr vilket huvudsakligen beror på en 
vakant kulturchefstjänst.

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.
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Hur väl når västerås staD invånarna MeD sin webbinforMation?

  kulturnäMnDen
  verksaMHetens Mått 
  ocH nyckeltal  2013 2014 2015

Biblioteket
Antal besök inkl virtuella 1 134 726 1 217 480 1 108 971
Antal lån totalt 885 413 901 664 881 953
Kostnad per lån (kr) 52 50 53
Antal lån per invånare 6,2 6,3 6,1

kulturskolan
Antal elever 2 595 2 751 2 683

antal besök
Konstmuseet 98 010 89 336 94 550
Kostnad per besök 133 150 145
Vallby friluftsmuseum 245 392 172 856 178 325
Kostnad per besök 24 36 38
Västmanlandsmusiken 92 124 101 068 105 297
Västmanlands Teater 26 367 21 169 28 234

antal kulturbesök per barn 4,45 4,64 4,58

kulturföreningar
Antal föreningar som fick bidrag 120 129 129
Kostnad per medlem 377 328 318

Fritidsföreningar
Antal föreningar som fick bidrag 39 40 40
Kostnad per medlem 303 236 283

Stadsarkiv, antal besök 691 987 805

Det samlade antalet besökare i de kulturverksamheter som ingår i statistiken 
ligger något över 2014 års nivå. Biblioteken har ett minskat antal fysiska 
besök men ligger i nivå när det gäller utlåning och besök på webbplatsen. 
Nämndens verksamheter i stort håller sina nivåer med en viss ökning för 
konstmuseet. 

  näMnDen för iDrott ocH friluftsliv
  verksaMHetens Mått 
  ocH nyckeltal  2013 2014 2015

idrottsföreningar 
Antal medlemmar 7-20 år 1 19 466 20 800 22 310
Kostnad per medlem 1 214 1 143 1 041
Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år 994 774 930 000 940 000
Antal föreningar som fått bidrag 103 103 108

Badanläggningar
Antal besök, Kristiansborg och Lögarängen 464 163 449 361 409 395
Antal besök per invånare 3,3 3,1 2,8

idrottsanläggningar
Beläggning i %, (genomsnitt) 74 74 75

Båtplatser
Antal uthyrda 2 838 2 918 2 916
Beläggning i % 89 92 92
Kö till båtplats 122 146 177

1)   Antal medlemmar i idrottsföreningar. Samma person kan vara medlem 
 i flera föreningar.

Antalet medlemmar i åldern 7-20 år har ökat markant jämfört med före-
gående år, däremot har inte antalet aktivitetsdeltagare ökat vilket kan för-
klaras med att barn och ungdomar kan vara med i flera föreningar och prova 
på olika idrottsgrenar.

Besök på Västerås badanläggningar går ned. Tillkomsten av Kokpunkten 
och två nya friluftsbad, Geddeholm och Lögastrand, är en del av  förklaringen.

Beläggningen i stadens idrottsanläggningar håller en god nivå, så även 
 avseende båtplatser där kön växer.
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kulturnämndEn

Viktiga händelser
Vallby friluftsmuseum har med en 
engångssatsning på 2,5 mnkr satsat på 
byggnadsvårdsåtgärder. Mark har dräne-
rats och sanerats och rötskadat timmer har 
bytts ut. Friluftsteatern har fått nytt tak. 
Kulturskolan har i samarbete med Västerås 
Sinfonietta satt upp föreställningen ”Från 
West End till Broadway” för skolelever och 
allmänhet. Andra offentliga produktioner 
som kulturskolan medverkat i är bland 
annat musikalerna Oliver och Gökboet.

Projektet ”Ballongen – Lek på riktigt” 
på södra Råby fick ett treårigt stöd från 
den sociala resursfonden, Kulturrådet, 
Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB 
Mimer. Projektet påbörjades i augusti i 
samverkan med länsmuseet, Konstfrämjan-
det och Knytpunkten.

Den lokala överenskommelsen mellan 
civilsamhället och kommunen signerades 
under Kulturnatten. Många föreningar har 
skrivit under överenskommelsen, vilket 
är viktigt för det fortsatta samarbetet. 
Program för kultur beslutades av nämnden 
i december.

nämndEn För idrott och 
FriluFtsliV

Viktiga händelser
Om- och tillbyggnad av stallet på Rock-
lunda är klar och invigdes i början av 
hösten. Sju nya utegym är byggda vid 
motionsspåren. Konstsnöanläggningen 
på Rocklunda färdigställdes under året 
och har fått ett mycket positivt mottag-
and e. Vedbo alpina skidanläggning har 
utvecklats med barnområde. Ett friluftsråd 
bildades under året. Prova på-verksamhet 
finns för asylsökande barn och ungdomar 
i samverkan med 20 idrottsföreningar. 
Antalet medlemmar 7-20 år ökar inom 
idrottsföreningarna.

Verksamhetsutveckling
Under 2016 kommer fokus att ligga på att 
skaffa och implementera ett nytt webbok-
ningssystem som inte bara ska effektivisera 
arbetet med uthyrning av idrottsanlägg-
ningar, utan även ge möjlighet att hyra 
anläggningar via smarta telefoner och 
betasystem.

Arenafrågorna och nya Lögarängsbadet 
kommer att tillhöra huvudarbetsuppgifter-
na tillsammans med ett fortsatt intensivt 
arbete med handlingsplaner för idrott, 
friluftsliv och fritidsbåtslivet. En handlings-
plan för fritidsbåtslivet kommer att tas 
fram under 2016. Även ett lokalprogram 
för innebandyarena tas fram. Förstudie 
görs för en friidrottsanläggning utomhus 
och en  ny ishockeyarena ska planeras.

större investeringar
2015 års investeringar utgjordes främst 
av färdigställandet av konstsnöspåret på 
Rocklunda. Investeringar har även gjorts i 
sjöbottenstudier för fortsatt investering i 
vågholmar på Öster Mälarstrand.

Irsta bibliotek stängdes och ersattes 
med fler bokbussturer. Nya Skiljebo biblio-
tek invigdes i september. Meröppet biblio-
tek fungerar sedan oktober. Ett hundratal 
användare har registrerat sig.

Den ökade tillströmningen av flyktingar 
till Västerås märks inom flera av nämndens 
verksamheter. Samtliga verksamheter 
samarbetar med civilsamhället i arbetet 
med verksamhet för nyanlända.

Verksamhetsutveckling
IT-baserade elevhanterings- och 
kommunika tionssystem för kulturskolor 
är under utveckling vilket kommer att 
medföra en kvalitetshöjning för elever, 
föräldrar, lärare och administration. Kaféet 
vid Anundshög utvidgas till ett besöks-
centrum genom en tillbyggnad med plats 
för besökande grupper och mindre utställ-
ningar. Stadsbiblioteket deltar 2015-2018 
i ett  genomgripande mediesamarbete med 
länets övriga folk bibliotek. Ett konstnärligt 
delaktighetsprojekt med barn på södra 
Råby ska påbörjas  under 2016. Syftet är 
att låta barnen delta i skapandet av ett 
nytt konstnärligt verk.
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kommunrEVisionEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
3,5  3,4  0,1 

Revisionen hade för år 2015 en budget på 3,5 mnkr. Årets utfall 
blev ett överskott på 0,1 mnkr. 

Under året har tio revisioner genomförts. 
Uppföljning av fem revisionsrapporter genomförda år 2013 

har gjorts. Revisionen fortsätter sitt förnyelsearbete för att visa 
att ”Västerås stads revisorer vill vara en proaktiv kraft i stadens 
utveckling”. Vid sex tillfällen har massmedia (VLT och SVT) haft 
inslag om revisionens granskningar. För att underlätta revisorer-
nas arbete har läsplattor köpts in till samtliga revisorer.

öVErFörmYndarnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
11,3  11,5  -0,2 

Överförmyndarnämndens resultat för år 2015 visar ett underskott 
på 0,2 miljoner kronor, vilket beror på en stor ökning av antal 
ärenden, främst ensamkommande barn. 

Den 31 december år 2015 hade 1 117 vuxna personer i 
Västerås god man eller förvaltare. Vid årsskiftet hade cirka 700 
personer uppdrag som god man eller förvaltare jämfört med 600 
personer under år 2014. 

Överförmyndarnämnden bistår nu tingsrätten med att inhämta 
underlag i ärenden rörande godmanskap och förvaltarskap, vilket 
också har medfört att nämnden har fått ökade arbetsuppgifter. 
Nämnden har även fått möjlighet att göra skärpta lämplighets-
kontroller av gode män och förvaltare. 

Det stora antalet ensamkommande barn som placerats i 
Västerås stad har medfört att antalet godmanskap för ensam-
kommande barn har ökat avsevärt, från 55 stycken år 2014 till 
517 stycken år 2015.

ValnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
0,8  0,9  -0,1 

Efter supervalåret 2014 utvärderades valen och en rad utveck-
lingsområden föreslogs för att skapa en hållbar och effektiv 
organisation för genomförandet av framtida val. Till exempel 
handlar det om att kunna tillhandahålla tillgängliga vallokaler i 
en  växande  stad och att skapa en rekryteringspolicy för röst-
mottagare. En kursplan har också tagits fram i samarbete med 
Mälardalens högskola för att utbilda politiker och tjänstemän 
inom valsystem, valorganisation och det övergripande valarbetet. 

Valnämndens budget överskreds 2015 på grund av att 
 kommunfullmäktige utökade antalet ledamöter i nämnden till 
åtta ledamöter, från tidigare sju, och att beslut togs om att 
 arvodera presidiet även under år som inte är valår.

kommunstYrElsEn 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
194,1  182,6  11,5 

Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser har 
2 mnkr inte utnyttjats. Kostnader för strategiska projekt visar 
överskott med 6 mnkr som till stor del beror på tidsförskjutningar. 
Vakanta tjänster och minskade kostnader för lönebidrag bidrar 
också till resultatet.

Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret har agerat kraftfullt 
för att samordna stadens förvaltningar och samhällets olika aktö-
rer i frågor som rör flyktingmottagandet och andra lokala händel-
ser som riskerat att sprida oro bland invånarna. Samarbetet med 
civilsamhället har stärkts genom en lokal överenskommelse.  

Insatser som ökar invånarnas möjligheter till dialog och 
tillgång till information har genomförts: en ny externwebb, 
e-förslag och appen Mitt Västerås som lanserades under höstens 
 eMedborgarvecka.

Underlag har utarbetats för politiska beslut som påverkar 
styrningen av koncernens verksamheter. Här kan nämnas ett nytt 
styrsystem med fyra strategiska utvecklingsområden, gemen-
samma värderingar och en ny ledarpolicy. Verksamheten inom 
proAros Vård och omsorg har renodlats genom flytt av verksam-
heter till andra förvaltningar. Styrdokument specifika för bolagen 
har reviderats och ett övergripande koncernbolag har bildats. 
Handlingsplan för Västerås hamn och program för trafikslags- 
övergripande infrastruktur för gods har utarbetats. 

Västerås stad har positivt uppmärksammats för Standard 
& Poor´s höjda rating av Västerås stad till AAA. Höjningen av 
 stadens kreditbetyg motiverades av att den finansiella hantering-
en av koncernens låneskulder nu bedömdes vara mycket stark.

Stadsledningskontoret har organiserat sin verksamhet i fyra 
enheter för ökad samverkan mellan ansvarsområden och ökat 
genomslag för politiskt fattade beslut. Expectrum har organisa-
toriskt överförts till Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag.

Kommunstyrelsen har genomfört en studieresa till Bryssel för 
ökad kunskap om EU-relaterade frågor. Stadsledningskontorets 
medarbetare har genomfört utbildningen Ledarskap för strateger.

Årets insatser har bidragit till att systematisera stadens 
 kvalitetsarbete. Västerås stad har nominerats till Sveriges 
 Kvalitets- och IT-kommun samt Årets Employer Brandingkommun.

För att säkerställa resultat och aktualitet i genomförandet av 
politiska beslut har stadsledningskontoret genomfört översyner 
och uppföljningar av ett flertal styrdokument samt styrt och lett 
kommunstyrelsens strategiska projekt.

Samarbetet med mälarstäderna Enköping, Eskilstuna och 
Strängnäs i 4M, regionen och högskolan i Samhällskontraktet 
samt de samarbeten som sker inom ramen för Expectrum har 
fördjupats och utvecklat stadens arbete i de frågor som berörts.

Nämnder och styrelser

Övriga anslagsfinansierade nämnder
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stYrElsEn För Proaros 

Budget Resultat Budgetavvikelse
-1,2  8,2  9,4 

Personal- och vikariekostnader inom verksamheten Särskilt boen-
de och kortidsverksamhet blev högre än budget beroende på hög 
vårdtyngd, hög beläggning samt sjukdom.

Hemtjänsten har lägre effektivitet än budgeterat. Stor personal-
omsättning och höga sjuktal sänker både effektivitet och resultat.

Lägre kostnader för personal och inköp inom Daglig verksam-
het påverkar resultatet positivt. Huvudorsak är omställning utifrån 
minskade ersättningar från och med 2016.

Flyktingmottagning, HVB-hem och arbetsmarknadsåtgärder 
redovisar positiv budgetavvikelse beroende på i huvudsak lägre 
personalkostnader. Orsaken är att en försiktighet har tillämpats 
avseende nyrekrytering på grund av omorganisation och föränd-
ring i uppdraget.

Positivt är att hemtjänsten gjort en resultatförbättring med 
4,2 mnkr i förhållande till 2014. Samtidigt har också effektivi-
teten höjts (se diagram på sidan 35). Effektiviteten beräknas 
genom att ta antal totalt tillgängliga timmar minus tid för chefer 
och anhöriganställda i förhållande till antal debiterade timmar. 
Hemtjänsten fortsätter att vara en stor utmaning med ett negativt 
resultat på -20,0 mnkr. Upphandlingar av flera av proAros 
verksamheter pågår som kan innebära förändringar, framför allt 
ekonomiskt, under 2016.

I september fick förvaltningen besked om statliga stimulans-
medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Äldrenämnden 
valde att styra dessa medel mot områdena aktiv vardag, välfärds-
teknologi samt legitimerad personal på korttidsverksamheter.

När det gäller flyktingsituationen har trycket på befintliga 
HVB-hem varit stort. Ett akut HVB-hem startade under hösten, 
dessutom bytte ett av våra befintliga HVB-hem lokaler. Utmaning-
arna har varit många, bland annat rekrytering av nya medarbeta-
re och hanteringen av överbeläggningar.

Under hösten infördes en ny bemanningsprocess för att han-
tera önskad tjänstgöringsgrad inom befintlig ekonomisk ram. Ett 
stort förändringarbete har pågått under del av året. Det kommer 
att fortsätta 2016.

I förvaltningen finns ett stort antal medarbetare från andra 
kulturer, framför allt i omvårdnadsarbetet. En mångfaldsunder-
sökning har genomförts i Västerås stad där förvaltningen visar 
ett bra resultat gällande mångfald. proAros anställda speglar väl 
befolkningen i Västerås stad. 

En översyn av beställar- och utförarmodellen gjordes under 
2014. Den ledde fram till att verksamheter flyttades till andra 
förvaltningar. Ett stort arbete har gjorts med att ställa om stöd-
processerna för att kunna hantera förändrad verksamhetsvolym 
för förvaltningen.  Omorganisationen innebär att intäkter har 
minskat med 134 mnkr och att 204 medarbetare har flyttat till 
annan förvaltning. Från 2016 är förvaltningen en renodlad vård- 
och omsorgsförvaltning. 

Nämnder och styrelser

Intäktsfinansierade nämnder och styrelser
FastighEtsnämndEn
Exklusive jämförelsestörande poster och exploatering

Budget Resultat Budgetavvikelse
0  9,9  9,9 

Jämförelsestörande poster netto

Budget Resultat Budgetavvikelse
0  457,2  457,2 

Exploateringsverksamhet

Budget Resultat Budgetavvikelse
1,5  44,3  42,8 

Årets resultat för fastighetsnämnden exklusive exploatering gav 
ett överskott med +467,1 mnkr. Överskottet beror främst på 
 jämförelsestörande poster, + 457,2 mnkr, där försäljningen av 
2 077 tomträtter utgör den största avvikelsen. Nedskrivningar har 
gjorts med 9,3 mnkr. Det operativa resultatet slutar på +9,9 mnkr. 
Som följd av lägre kostnader än budgeterat har fastighetsnämn-
den kunnat öka planerat underhåll med 9,1 mnkr under året 
samt kompenserat de minskade tomträttsavgälderna, orsakade 
av årets försäljningar, -7 mnkr. Exploateringsverksamhetens 
resultat ger en positiv avvikelse mot budget med +42,8 mnkr. En 
högre färdigställandegrad och uppjusterade kalkyler i pågående 
exploateringsprojekt förklarar avvikelsen.  De största projekten är 
Herrgårdsängen Gäddeholm, Lillhamra, Gilltuna Truckstop samt 
Stadsträdgården som tillsammans har en positiv avvikelse med 
+32,4 mnkr. Övriga exploateringsprojekt uppgår till +10,5 mnkr.

Arbetet med att få fram bostäder för ensamkommande 
flyktingbarn har under hösten starkt påverkat medarbetarna 
som arbetar med lokalförsörjning och ordinarie uppgifter har fått 
läggas åt sidan.

Totalt sett är det i Västerås fortsatt stor efterfrågan på bostä-
der. Under 2015 färdigställdes 694 bostäder och 1109 påbörja-
des. Stadens mål om 1000 nya bostäder per år nåddes inte, men 
volymen påbörjade lägenheter talar för att målet kommer att nås 
2016. Bostadsbristen gör det bl a svårt för många att byta bostad 
och för ungdomar att flytta hemifrån. Den innebär också att det 
är svårt att få tillgång till bostäder för sociala ändamål. Befolk-
ningstillväxten leder även till ett ökat behov av bl a skollokaler. 

Drygt 1100 lägenheter markanvisades förra året. 40 procent 
av dessa avser hyresrätter. Många tomter för småhusbyggnation 
såldes 2015. Tillgången på planlagd mark för näringsverksam-
het uppgår till 88 hektar. Ytterligare mark behöver planläggas 
eftersom antalet och storleken på förfrågningar konstant har 
varit större än tillgänglig mark till salu. Inom Hacksta har staden 
jobbat med stora och för staden mycket intressanta etableringar. 

Antalet förfrågningar om friköp av småhustomträtter har varit 
extremt högt och även det lett till påfrestningar på organisa-
tionen. Fastighetskontoret kommer inte att få full kompensation 
för bortfallet av avgäldsintäkter, vilket kommer att negativt 



34 årsredovisning 2015

Den organisationsöversyn som gick under namnet ”en impo-
nerande organisation” påbörjades under 2014 och gick in i en ny 
fas 2015.  I april trädde sedan den nya organisationen i kraft och 
i samband med det ändrades förvaltningens namn från Konsult 
och Service till Servicepartner.

IT i Västerås stad hade stora utmaningar under året. Det är 
många olika intressenter och viss brist på tydlig styrning av flera 
processer. Gränssnittet mellan de olika aktörerna var inte tydligt 
för slutanvändarna av tjänsterna och verksamheterna upplevde 
stora kvalitetsbrister i IT-leveransen. 

Den strategiska satsningen på att främja både den fysiska och 
psykiska hälsan hos alla medarbetare intensifierades under året.  

Kundenkäten får allt högre värden. Den långsiktiga satsningen 
på att leverera tjänstekvalitet i nära dialog med beställare och 
kunder och ha ett bemötande i absolut toppklass ger resultat och 
årets resultat är det bästa sedan mätningen startade.

tEknisk ProduktionsstYrElsE 

Budget Resultat Budgetavvikelse
0,0  2,0  2,0 

Tekniska produktionsstyrelsen redovisar resultatet 2,0 mnkr, 
jämfört med en budget på noll. Resultatet inom Produktion är 
0,6 mnkr bättre än budget, där resultaten för drift- och anlägg-
ningsuppdragen är cirka 1,0 mnkr bättre tack vare högre volymer 
och badens resultat är cirka 0,4 mnkr sämre på grund av fortsatt 
vikande intäkter. Arbetsmarknadsverksamhetens resultat är 0,1 
mnkr sämre än budget. Övrig budgetavvikelse förklaras av cirka 
1,5 mnkr lägre omställningskostnader än budgeterat.

Verksamhetsområde Produktion uppnådde ett bra resultat 
med högre omsättning än budgeterat. Området vann upphand-
lingen avseende yttre skötsel hos Mimer i västra delarna av 
Västerås. För badhusen har det fortsatta besökstappet påverkat 
det ekonomiska resultatet, men genomförda effektiviseringar 
begränsade underskottet. Tekniska kontoret aviserade under året 
om konkurrensutsättning avseende drift av område öster, vilket är 
verksamhetens största driftavtal. Driftstart för nytt avtal är 1 ok-
tober 2016. I samband med utredningen kring parkeringsbolag 
finns förslag att detta bolag övertar verksamhetens avtal kring 
parkeringsövervakning på tomtmark från 2017.

För verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad har året varit 
händelserikt. Inom arbetsmarknaden händer mycket både på na-
tionell och lokal nivå, vilket påverkat AMAs arbete på olika sätt. 
Antalet anvisade personer från socialkontor ekonomi har fortsatt 
att vara mycket lågt i förhållande till beställd volym samtidigt som 
behovet av insatser för nyanlända efterfrågats än mer av Arbets-
förmedlingen. Det senare har bidragit till att AMA nu arbetar med 
flera uppdrag med nyanlända som målgrupp. Under hösten har 
fokus varit att anpassa verksamheten inför besparingar samt att 
förbereda verksamheten inför kommande ny förvaltning.

påverka verksamheten med bl a mindre medel för underhåll. 
 Omvandlingen av Wenströmska skolan har fortsatt med avveckling 
av skolverksamheterna. Området, nu benämnt Södra Källtorp, har 
markanvisats. Fastighetskontoret har i övrigt varit engagerat i  flera 
stora projekt, t ex 3B, Kopparlunden, nytt badhus och nya arenor 
för idrott. Fastighetskontoret driver projekt i  Västerås hamn med 
förstärkning av kajer och ytor samt muddring i hamnbassäng och 
farled. Arbetet kommer att fortsätta flera år framöver.

Den totala energianvändningen i stadens lokaler fortsätter att 
minska och totalt är de satta målen nådda. Ett omfattande arbete 
med skadeförebyggande åtgärder har lett till att kostnaderna för 
skadegörelse sjunkit markant.

Stor vikt har lagts vid genomförandet av underhållsplaner och 
alla planerade åtgärder har genomförts. Ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av ett nytt driftavtal har tagits fram. Parallellt 
med det har det arbetats med en översyn av organisationen inom 
verksamhetsområdet.

Delar av personalen har varit hårt belastade då flera rekryte-
ringar dragit ut på tiden. Medarbetarundersökningen visar ändå 
en positiv trend. 

Årets investeringar blev 197,3 mnkr lägre än budgeterad 
ram. Utgiftsminskningen beror främst på ändrade tidplaner i ett 
stort antal projekt. De största investeringarna under året gällde: 
Tillbergaskolan och Irstaskolan; modernisering, anpassning och 
ombyggnad, Bäckbyhuset ”Öppet hus”; ombyggnation till en 
mötesplats. Förskolor i Gäddeholm och Lillhamra färdigställdes. 
Upprustning och modernisering har gjorts på Adelsö HVB-hem. 

stYrElsEn För konsult och sErVicE

Budget Resultat Budgetavvikelse
0,0  2,9  2,9 

Servicepartners omsättning under 2015 uppgick till 289,7 mnkr 
(287,3 mnkr år 2014). Resultatet blev + 2,9 mnkr. Servicepartner 
beviljades en tilläggsbudget på 1 mnkr för omställningskostnader 
i samband med två av kommunstyrelsens beslut kring omorga-
nisation. Det första avsåg en strukturell förändring genom att 
outsourca IT-drift och förvaltning, det andra att omorganisera 
förvaltningen efter en översyn av oberoende konsult. Av tilläggs-
budgeten förbrukades 0,9 mnkr. Överskottet beror främst på en 
kraftig minskning av semesterlöneskulden med 1,4 mnkr. Den 
andra största förklaringen till årets överskott är att uthyrnings-
verksamheten fortsätter att utveckla sin lönsamhet på ett positivt 
sätt samt att nya intäktsbringande inkomstkällor och större voly-
mer av särskilt e-handel och flyttuppdrag har inkommit. I övrigt 
har årets besparingspolicy gett minskade driftskostnader liksom 
en allmän åtstramning av ledningens budget med främst internt 
finansierade utvecklingsaktiviteter. 

Investeringsvolymen för 2015 blev 44,0 mnkr (budgetram 
46,3 mnkr), varav datorer uppgick till 36,7 mnkr, resterande är 
objekt för uthyrningsverksamhet. 
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skultuna kommundElsnämnd

Budget Resultat Budgetavvikelse
99,0  100,0  -1,0 

Skultuna kommundelsnämnds resultat jämfört med budget är ett 
underskott med 1,0 mnkr. Resultatet fördelar sig på följande sätt:

avvikelse mot budget
Anslagsfinansierad verksamhet 0,6 mnkr
Beställd verksamhet -1,6 mnkr
total avvikelse mot budget -1,0 mnkr

Nämndens resultat har under 2015 förbättrats med cirka 1,7 
mnkr. Detta beror på effektiviseringar inom flera verksamheter 
och ökade intäkter inom de beställda verksamheterna. Den 
anslagsfinansierade verksamheten visar ett litet överskott. Av de 
verksamheter som inte når ekonomi i balans så gäller det framför 
allt den pedagogiska verksamheten. Detta beror främst på höga 
kostnader för studiehandledning och modersmålsundervisning 
samt på ökade priser för platser i särskilda undervisningsgrupper. 
Antalet barn och elever ökar, men det ställer också höga krav på 
befintliga lokaler. Tibbleskolan visar en god måluppfyllelse och 
projektet med framtidens mat har slagit väl ut. Ett antal kom-
petensutvecklingsinsatser har pågått under 2015 och fortsätter 
under 2016. Gymnasieenheten har under 2015 haft fler elever än 
tidigare vilket gör att det ekonomiska resultatet blivit allt bättre, 
men är fortfarande inte i balans. Det förebyggande arbetet har 
stärkts under året och samverkan med andra aktörer har utveck-
lats. Fritidsgård och bibliotek har fler besökare än tidigare, vilket 
är glädjande.

Den beställda verksamheten visar ett underskott, vilket främst 
beror på ökade kostnader inom vård- och omsorgsverksamheter-
na. Där har dock resultatet förutom för hemtjänsten förbättrats, 
vilket beror på ett ökat behov av insatser och därmed ett ökat an-
tal timmar. Hemtjänstens ekonomi är mycket svår att få i balans, 
vilket beror på en stor landsbygd, många dubbelbemanningar och 
en relativt hög kostnad för att leverera varm mat till kunderna. 
Daglig verksamhet håller hög kvalitet och utbudet av arbetsupp-
gifter för brukarna är stort. Förvaltningen har under 2015 fått i 
uppdrag att starta ett HVB-hem för ensamkommande flyktingar. 
Boendet beräknas starta i februari 2016.

Förvaltningens samarbete med kommundelens idrottsfören-
ingar har stärkts och utbudet av fritidsaktiviteter är stort. Flera 
utegym har färdigställts under året och under 2016 planeras 
ytterligare utegym i andra delar av kommundelen.

  verksaMHetens Mått ocH nyckeltal
  teknisk proDuktionsstyrelse  2013 2014 2015

Produktion
Antal besökare till baden (inkl gym) 464 163 449 361 409 395
Antal besökare till baden (exkl gym) 300 230 302 642 284 352

arbetsmarknad
Totalt antal inskrivna deltagare 1 910 1810 1294
Antal deltagare i sommarprogrammet 996 1 200 990
Andel deltagare som efter avslutad period 
erhållit arbete eller studerar 34% 31% 15%
  

  verksaMHetens Mått ocH nyckeltal
  fastigHetsnäMnDen  2013 2014 2015

Vakanta lokaler
Skollokaler (procent av hyra) 2,5 3,7 4,5 
Skollokaler (procent av area)  3,0 4,5 4,6
Verksamhetslokaler (procent av hyra)  1,8 1,4 0,6
Verksamhetslokaler (procent av area) 2,1 1,9 1,6

Vakanserna för skollokaler avser till större delen Wenströmska skolan som 
är under avveckling samt merparten av de övriga vakanta lokalerna i Skultuna. 

effektivitet HeMtjänst DagtiD exkl anHörigtiMMar, 
 proaros, procent    
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Effektiviteten, mätt i debiterbar tid, ökar något inom proAros, men behöver 
ligga på 79 procent för att få ekonomin i balans.
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större investeringar, Mnkr

 2015 totalt

Datorer för intern uthyrning (årl.) 46,3 46,3
Bostäder för ensamkommande  25,3 34,6
   flyktingbarn (Adelsö) 
Tillbergaskolan anpassning 24,2 24,3
70-talskajen hamnen 20,0 21,7
Väg- och brounderhåll (årligt) 19,2 19,2
Förskola Lillhamra 17,3 26,0
Irsta idrottshall 15,7 16,2
Centrumförnyelse Norra Källgatan 15,0 15,4
Förnyelse Bäckbyhuset, grundskola 12,0 15,2
Utveckling av hamnanläggningen 11,8 1 566,5
Förskola, Gäddeholm 11,5 25,9

bruttoinvesteringar koncernen, Mnkr

 2013 2014 2015

Västerås stad 488 479 398
Mälarenergi AB 1 920 1 139 796
Bostads AB Mimer 378 525 764
Övriga bolag/ 56 91 89
kommunalförbund 

totalt 2 842 2 234 2 047

Stadens investerinsgsutgifter inklusive 
fastighetsköp men exklusive exploatering 
uppgick till 398,4 mnkr, vilket ligger i nivå 
med tidigare år. Årets budgetram för netto-
investeringarna var 660,2 mnkr. Endast 60 
procent av investeringsramen har nyttjats, 
vilket är lägre än tidigare år och beror till 
stor del på förseningar i stora investerings-
projekt. 

Årets investeringar har fullt ut täckts 
av överskott från driftredovisningen och 
avskrivningar. Investeringarna är därmed 
finansierade av egna skattemedel vilket 
överensstämmer med stadens finansiella 
mål. 

Tekniska nämndens ordinarie investe-
ringar avviker endast -3,6 mnkr mot 
budget. Bland årets större investeringar 
finns ombyggnation av Norra Källgatan 
och väg- och brounderhåll.

Tekniska nämndens strategiska 
investeringar uppgick till 30,3 mnkr 
vilket var 21,7 mnkr mindre än budget. 
Vid  Lögarängen har byggnation av Löga 

Investeringar

näMnDernas investeringar, Mnkr
   netto netto Budget
 inkomst utgift 2015 2014 2015

Fastighetsnämnd 16,1 267,8 251,7 259,3 448,8
Teknisk nämnd 4,9 60,9 56,0 43,0 59,6
Övriga styrelser och nämnder 0,0 60,4 60,4 70,7 99,8
Strategiska investeringar 0,0 30,3 30,3 38,2 52,0

totalt exkl fastighetsköp och exploatering 21,0 419,4 398,4 411,2 660,2

Fastighetsnämnd, fastighetsköp 0,0 2,8 2,8 3,5 0,0
Fastighetsnämnd, investeringar extern hyra 0,0 4,9 4,9 3,1 0,0
Fastighetsnämnd, exploatering inkl omkl 0,9 24,9 24,0 55,8 0,0

totalt, inklusive exploatering och fastighetsköp 21,9 449,2 427,3 478,9 631,4

Fastighetsförsäljning, tomträtter -526,5 0,0 -526,5 -38,5 0,0
Fastighetsförsäljning, övrigt -6,7 0,0 -6,7 -8,8 0,0

 skejtpark påbörjats som kommer att 
 färdigställas 2016.

Fastighetsnämndens investeringar 
understiger budget med 197,3 mnkr, 
till största delen beroende på försenade 
projekt, ändrade tidplaner eller ompriorite-
ringar. Större investeringar har genomförts 
i Tillbergaskolan, Irstaskolan, Bäckbyhuset, 
Gäddeholms förskola, Lillhamra förskola 
samt Adelsö HVB-hem.

Nämnden för idrott och friluftsliv har 
endast nyttjat 1,6 mnkr av budgetramen 
som var 19,5 mnkr och utfallet avser 
i huvudsak resterande investeringar i 
konstsnöspår vid Rocklunda. En stor del 
av ramen var avsedd för investeringar i 
Lövuddens båthamn som inte genomfördes 
under året.

grundskolor
Modernisering av Irstaskolan har ändrad 
tidplan och påbörjades under 2015, vilket 
innebär -28,0 mnkr jämfört med budget. 
Även Bjurhovda idrottssal har ändrad 
tidplan, -13,4 mnkr.

BostädEr
Investering i bostäder har inte skett i 
den utsträckning som beräknats, totalt 
-77,3 mnkr jämfört med budget. Inga 
planerade projekt för servicebostäder har 
startat under året och det har varit svårt att 
få tag på bostäder för sociala ändamål och 
bostäder för flyktingar. Om- och tillbyggnad 
av Gryta demenscenter har ändrad tidplan.

Exploateringsverksamheten, vars huvuduppgift är att för-
valta, utveckla och förädla stadens mark till bäst nytta för 
både medborgare och näringsliv, omsatte under året cirka 
127,7 mnkr. Resultatet uppgick till 44,3 mnkr. 

Under 2015 färdigställdes 694 lägenheter. Av dessa 
var 582 lägenheter i flerbostadshus samt 112 lägenheter i 
småhus. 

Antalet påbörjade lägenheter under 2015 var 1109. 
Försäljningen av tomter för småhusbyggnation har varit stor 
under året. Närmare 70 tomter för eget byggande har under 

året sålts via tomt- och småhuskön. 
De områden där det pågår störst byggaktiviteter är 

 Gäddeholm, Öster Mälarstrand och Lillhamra. 
Inom Herrgårdsängen i Gäddeholm har alla styckebyggar-

tomter sålts och ny detaljplan har antagits för nästa etapp, 
Malmen. Gäddeholmsvägen etapp 2 började byggas i 
oktober med planerat färdigställande oktober 2016.

Invid Kokpunkten markanvisades 350 byggrätter till sex 
olika byggherrar. Översiktsplanen anger att området ska vara 
den första klimat- och miljöstadsdelen. Detaljplanearbetet 
har startats för ny skola och två 15-våningars punkthus 
söder om Mälarparken.

Exploatering
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Västerås stad redovisar sina pensions-
åtaganden enligt blandmodellen, vilket 
innebär att de pensionsförpliktelser som 
har intjänats av arbetstagare och pensions-

PEnsionsÅtagandE
Västerås stad har i likhet med andra 
 kommuner stora ekonomiska åtaganden 
för pensioner. 

Pensionsredovisning

pensionskostnaDer, Mnkr
inklusive löneskatt
 2015 2014

Förändring avsatt till pensioner  23,8 5,3
Avgiftsbestämd ålderspension 194,3 187,9
Pensionsutbetalningar 162,3 162,1

summa exkl finansiella kostnader 380,4 355,3

Finansiella kostnader 4,0 2,1

summa inkl finansiella kostnader 384,4 357,4

tagare före 1998 redovisas under ansvars-
förbindelser. Från och med 2007 beräknas 
pensionsskulden enligt RIPS 07.

PEnsionsFond 
kapitalförvaltning 
Fonden, som startades 1 december 1999, 
har fram till och med 2015 tillförts totalt 
435 mnkr.

Marknadsvärdet på tillgångarna 
uppgick den 31 december 2015 till 779,0 
mnkr (727,3 mnkr). Ränteintäkter uppgick 
till 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Ändrade be-
stämmelser hos fondbolagen gör att inga 
utdelningar lämnas från och med 2013. 
Dessa återinvesteras nu direkt i respektive 
aktie- eller räntefond.

Under 2015 har det totala marknads-

värdet ökat med 51,7 mnkr, vilket mot-
svarar +7,1 procent, som är 2,0 procent 
bättre än fondens jämförelseindex. Av 
fondplaceringarna har svenska aktiefonder 
gett högst värdetillväxt, +15,4 procent, 
vilket är 5,0 procent bättre än börsen i 
genomsnitt. Sämst värdeutveckling har 
ränteplaceringar haft, -0,4 procent, på 
grund av negativa räntor.

Fondernas förvaltningsavgifter var i 
genomsnitt under året cirka 0,4 procent, 
vilket motsvarar cirka 3,1 mnkr. Sedan 
 starten 1999 uppgår de totala förvalt-
ningsavgifterna till cirka 23,3 mnkr.

Utsikterna för 2016 är mycket osäkra. 
Räntorna är rekordlåga och Riksbanken 
håller troligen styrräntan negativ även 
under 2017.

Brist på inflation inom euroområdet 
och Sverige pressar räntorna. Global oro 
och fallande oljepris skakar marknaderna. 
I USA sker en viss försiktig återhämtning 
med räntehöjningar i sakta takt.

Svenska börsen steg med 10,4 procent 
(inklusive aktieutdelningar) förra året och 
med tanke på rekordlåga räntor borde 
 aktier förväntas bidra med värdeökning 
även 2016, men osäkerheten är mycket stor.

 2015 2014

Kortfristiga skulder  226,9 213,1
   (avgiftsbestämd ålders-
   pension och löneskatter)
Avsatt till pensioner  336,6 307,9
Ansvarsförbindelser  2 729,6 2 806,4

summa 3 293,1 3 327,4

Avgår: bokfört värde  -559,9 -559,9
   finansiella placeringar  

”Återlån” i verksamheten 2 733,2 2 767,5

upplysningar oM pensionsåtaganDe, Mnkr pensionsåtaganDe
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 2015 2014

tillgångar
Svenska räntebärande 309,5 310,6
Svenska aktier 382,4 331,4
Globala aktier 86,9 85,1
Likvida medel 0,2 0,2

summa marknadsvärde 779,0 727,3

som jämförelseindex används:
OMRX Bond 50,0% (svenska räntebärande)
SIX Return 37,5% (svenska aktier)
MSCI World Net 12,5% (globala aktier)
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upplåning

Den samordnade upplåningen hanteras främst 
genom ett fåtal stora låneprogram.
  utnyttjat 
  utrymme 
låneprogram och låneram 2015-12-31
avtalade kreditlöften mnkr mnkr

Svenskt certifikatprogram 4 000 2 492
Europeiskt certifikatprogram 5 029 1 173
Svenskt obligationsprogram 5 000 4 500
Europeiska Investeringsbanken 1 800 300
Kreditlöften 2 000 0
Kontokrediter 450 0

Totalt 18 279 8 465

Stadens totala låneportfölj inklusive banklån upp-
gick vid årsskiftet till 8 515 mnkr (7 540 mnkr).

ränterisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning min max 2015-12-31

< 1 år 20% 60% 43%
1-4 år 20% 50% 29%
4-6 år 10% 40% 14%
> 6 år 0% 30% 14%

Den genomsnittliga återstående räntebindnings-
tiden är på bokslutsdagen 3,0 år och den genom-
snittliga räntan 1,31 procent, inklusive stadens 
och Bostads AB Mimers räntederivat. Exklusive 
alla derivat är motsvarande siffror 0,2 år och 
-0,13 procent. 

finansieringsrisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning min max 2015-12-31

< 1 år 25% 65% 42%
1-4 år 20% 60% 36%
4-6 år 5% 50% 18%
> 6 år 0% 30% 4%

Krav finns också på att kapitalförfall, minskat 
med finansiella omsättningstillgångar, under 
de närmaste 12 månaderna ska till 65 procent 
 täckas  av outnyttjade kreditlöften. Vid årsskiftet 
var 117 procent täckt.

utlÅning
Samordningen av upplåning medför att all 
nyutlåning (utom till Bostads AB Mimer) 
sker via kontokrediter i koncernkonto-
systemet. Utlåningen till bostadsbolaget 
sker via enskilda lån. All utlåning sker till 
marknadsmässiga villkor.

Lån till stadens bolag uppgick till 
4 190 mnkr (3 707 mnkr) samt  utlåning  
via koncernkontot till 4 065 mnkr 
(3 665 mnkr), totalt 8 255 mnkr 
(7 372 mnkr).

Utöver utlåning till bolagen tillkommer 
fordran i form av reversfordran och förlags-
lån till bolag på 103 mnkr (75 mnkr).

Valutarisk
Upplåning sker i utländska valutor när det 
ger förmånligare villkor än lån i svenska 
kronor. Vid årsskiftet fanns upplåning av 
nominellt 100 miljoner USD samt 75 miljo-
ner GBP, motsvarande cirka 1 173 mnkr.

Valutarisker vid lånetillfället samt vid 
räntebetalningar och återbetalningar av 
lån i utländsk valuta är helt eliminerade 
genom valutaderivat.

räntErisk
Med ränterisk avses risken att ränteföränd-
ringar påverkar framtida upplåningskost-
nader. Detta hanteras genom att ränte-
bindning sprids på olika löptider, antingen 
direkt via lån eller genom räntederivat.

Syftet med stadens internbank är främst 
att förse staden och dess bolag med 
finansiering till lägsta möjliga räntekostnad 
för koncernen. Genom samordning av 
lånebehov uppnås stordriftsfördelar som 
underlättar en effektiv upplåning både på 
svensk och utländsk penning- och kapital-
marknad. Även kapitalförvaltning och 
samordning av koncernens likviditet och 
placeringar ingår i internbankens uppdrag.

Verksamheten bedrivs utifrån styrdo-
kument fastställda av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen och präglas av låg 
risknivå. I juni 2015 fastställdes finans-
policy som samordnar all upplåning och 
finansriktlinjer fastställdes i maj 2015.

räntEaVdrag
Från och med 2013 gäller en ny lag 
om begränsningar av skatteavdrag för 
räntekostnader. Lagen innehåller undantag 
som, enligt svar från Skatteverket, gör 
det möjligt för stadens bolag att fortsätta 
göra avdrag för räntekostnader på lån 
från stadens internbank. För att ytterligare 
säkerställa avdragsrätten för stadens bolag 
gäller att stadens externa upplåning ska 
vara större än utlåningen till bolagen. 

Från och med 2013 placeras stadens 
eventuella likvida överskott externt hos 
banker. Vanligtvis tas också lån upp innan 
behov uppstår. På detta sätt byggs en 
likviditetsreserv upp som normalt täcker 
den närmaste månadens låneförfall.

Internbanken

internbankens forDringar ocH skulDer 2015-12-31 (Mnkr) 

Fordringar (exklusive förlagslån)  skulder 
Bostads AB Mimer  4 095      Svenskt certifikatprogram   2 492 
Mälarenergi AB  50      Europeiskt certifikatprogram   1 173    
Övriga bolag och kommunalförbund  17      Svenskt obligationsprogram   4 500    
Placeringar –        Svenska banker och institut  –      
Koncernkonto, fordran på banken  19      Utländska banker och institut   350    
Koncernkonto, fordran på bolagen  4 065      Koncernkonto, skuld till banken   –  
Övriga bankkonton samt skattekonto  1 606      Koncernkonto, skuld till bolagen   196  

totalt  9 852      summa   8 711 

  Stadens räntebärande nettotillgång   1 141   

  totalt   9 852  
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högsta krEditBEtYg
Kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor´s har i september 2015 höjt stadens 
kreditbetyg till högsta möjliga, AAA. 
Höjningen motiveras av att stadens finan-
siella styrning nu anses vara mycket stark. 
Utsikterna bedöms vara stabila.

• långfristig rating: aaa, stabila utsikter
 ”minimal kreditrisk”, högsta 

 kreditvärdighet
• svenskt certifikatprogram: k1
 ”mycket god återbetalningsförmåga”, 
 högsta kreditvärdighet
• internationellt certifikatprogram: a-1+
 ”mycket god återbetalningsförmåga”, 
 högsta kreditvärdighet

BorgEn och PantEr 
Västerås stads samlade borgensansvar 
har sedan föregående år ökat med 
4,2 mnkr och uppgår per 31 december till 
246,7 mnkr. Det är främst borgen för Vafab 
Miljö som ökat med 8,9 mnkr. Samtidigt 
har borgen för bostadsstiftelsen Aroseken 
minskat med 2,7 mnkr och borgens-
åtagandet för Kungsåra Bygdegårdsföre-
ning infriats under året, 1,1 mnkr.

Internbanken hade vid årsskiftet ränte-
swapavtal för motsvarande 2 825 mnkr 
(2 625 mnkr).

Totala räntekostnader uppgick till 
72,4 mnkr (exklusive räntederivat: 
14,6 mnkr). Marknadsvärdet för ränte-
derivat uppgick på bokslutsdagen till 
-142,9 mnkr. Då derivaten är klassade som 
säkringsintrument har värderingen ingen 
påverkan på stadens resultat.

FinansiEringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid 
någon tidpunkt inte kunna erhålla lån. 
 Risken kan minskas genom att kapitalför-
fall sprids över tiden. Framtida upplåning 
kan också säkras genom avtalade kredit-
löften.

krEditriskEr
Kreditrisker uppstår vid placeringar och 
derivataffärer (motpartsrisk). Dessa risker 
regleras via finanspolicy och riktlinjer. 
För att minska riskerna får affärer endast 
ske med godkända motparter upp till en 
bestämd limit. Vid årsskiftet låg alla kredit-
risker inom de fastställda limiterna.

lÅnEskuldEn
Den samlade låneskulden för koncernen, 
exklusive förlagslån från staden, uppgick 
i bokslutet till 8 226 mnkr (7 488 mnkr). 
Låneskulden (inklusive utnyttjade check-
krediter) fördelas enligt följande:
Bostads AB Mimer  4 095 mnkr
Mälarenergi AB  3 656 mnkr
Västerås Stads Strategiska 
   Fastigheter AB     254 mnkr
Övriga bolag samt 
   kommunförbund     221 mnkr

Staden har vid årsskiftet en likvid netto-
tillgång på 1 141 mnkr (877 mnkr). 
Händelser som påverkat nettotillgången 
positivt är bland annat försäljning av 
tomträtter, 526 mnkr, tillfälligt flyktingstöd, 
79 mnkr samt återbetalning från AFA- 
försäkringar, 43 mnkr.

 mnkr
 2015 2014

tillgÅngar
marknadsvärde
Räntebärande tillgångar 52,4 49,5
Svenska aktier 71,2 74,4
Globala aktier 12,9 12,6

summa marknadsvärde 136,5 136,5
summa bokfört värde 93,6 90,8

rEsultat
intäkter
Räntor och aktieutdelning 2,7 2,7
Realisationsvinster 2,8 2,3

 5,5 5,0
kostnader
Räntekostnader 0,0 0,0
Förvaltningskostnader -0,2 -0,2

 -0,2 -0,2
Årets avkastning 5,3 4,8

disPoniBla mEdEl
Ingående disponibla medel 16,7 15,5
Bidrag ur fonden -2,5 -2,4
Avsättning till disponibla medel 4,0 3,6

utgående disponibla medel 18,2 16,7

Kulturfonden tillkom 1944. De medel som 
tillfördes fonden var 7,6 mnkr. 

Enligt reglementet för Kultur fonden 
får avkastningen, sedan 25 procent därav 
lagts till kapitalet, användas för bland 
 annat stadens förskönande och stödjande 
av kulturell verksamhet. Avkastningen ska 
inte användas för sådana ändamål som 
normalt bekostas av skatte medel. Årets 
avkastning uppgår till 5,3 mnkr. Ur fonden 
har under året disponerats 2,5 mnkr för 
olika kulturella ändamål.

Kulturfonden
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Stadens samlade verksamhet
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VästErÅs

Hur Mycket kan invånarna påverka staDens utveckling?

Invånarna ges möjligheter att delta och påverka på 
olika sätt, bland annat genom invånardialog, e-förslag 
och olika samverkansgrupper.

kommunala uppdragsföretag

kommunala angelägen-
heter som helt ägs av en 
annan juridisk person än 
staden. Verksamheterna 
framgår på sidan 64.

kommunkoncernen

västerås staD

samägda bolag utan 
betydande inflytande

kommunala entreprenader

Västerås science 
Park aB, 12%
mälarstrandens 
utvecklings aB, 12%

Moderbolag
västerås flygplats ab 

mälarenergi aB, 100%
Bostads aB mimer, 100%
Västerås stads strategiska 
Fastigheter aB, 100%
Västerås marknads- och 
näringslivsaktiebolag, 
100%

stadens verksamhet stadens koncernföretag

se stadens organisa tions-
schema på sidan 18.

aktiebolag utanför 
moderbolaget

kommunalförbund

mälarhamnar aB, 55%
Västerås central aB, 49%

Västmanlands teater, 49%
Västmanlandsmusiken, 90%
mälardalens Brand- och 
räddningsförbund, 81%
Vafabmiljö 
kommunalförbund, 43,6 %
samordningsförbundet  
Västerås, 25%

styrning och uppsikt över bolagen regleras i bolags-
policy och gemensamma ägardirektiv som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2015-04-01 samt i bolags-
specifika ägardirektiv.  ägardirektiven följs upp i den 
koncern rapport som bolagen lämnar i samband med 
årsredovisningen.
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västerås flygplats ab

nyckeltal  2014 2015

Antalet landningar  16 719 19 391
Antalet passagerare  116 285 114 581
Flygfrakt ton  4 971 3 123
Resultat per passagerare (kr), exklusive jämf stör intäkter  -102 -174

 2013 2014 2015

Nettoomsättning, mnkr 24,4 18,7 16,2
Resultat efter finansiella poster, flygverksamhet, mnkr -7,0 -12,0 -19,9
Resultat efter finansiella poster, moderbolag, mnkr 0,0 0,0 36,1
Soliditet i % 63,3 16,0 4,0
Avkastning på totalt kapital i % neg neg 2,0
Aktiekapital, mnkr 10,0 10,0 10,0
Eget kapital, mnkr 17,0 5,0 66
Balansomslutning, mnkr 26,9 32,2 1 819,8
Investeringar, mnkr 13,2 9,2 3

Medelantal anställda 36 34 32

Styrelseordförande Lena Söderberg  •   VD Anders Gärdström    

Koncernbolag
i december 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda ett koncernbolag för Västerås stads helägda bolag. 
genom att bilda en bolagskoncern skapas förutsättningar för att kunna utnyttja de regler som gäller för koncern-
bidrag inom en bolagskoncern. Varje bolag som ingår i koncernen är ett eget skattesubjekt. inom  koncernen  
kan vinstgivande bolag lämna koncernbidrag till de bolag som eventuellt redovisar underskott. Effekterna blir 
 desamma om kommunen väljer att organisera all bolagsverksamhet i ett enda bolag eller i förvaltningsform. 
 Villkoren är att moderbolaget äger minst 90 procent av aktierna i dotterbolagen. under en övergångsperiod 
kommer Västerås Flygplats aB att vara moderbolag för koncernen. 

Bolagen

VästErÅs FlYgPlats aB
I slutet av året bildade Västerås stad ett 
koncernbolag med Västerås Flygplats AB 
som moderbolag. Flygplatsverksamheten 
kommer under våren 2016 att flyttas till 
ett nytt bolag och moderbolaget ändrar då 
namn till Västerås Stadshus AB. 

I och med bildandet av koncernbolaget 
förvärvade Västerås Flygplats AB aktierna 
i stadens helägda bolag Mälarenergi 
AB,  Bostads AB Mimer, Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB och  Västerås 
marknads- och näringslivsaktiebolag. En 
konsekvens av detta blev att bolaget via 
lånerevers gentemot ägaren upplånat 
ett större belopp för förvärv av dessa 
dotterbolag. Bolaget bokade även upp de 
anteciperade utdelningarna från Mälar-
energi och Mimer som ska lämnas till 
staden enligt ägar direktiven. Detta gjorde 
att en vinst uppstod, trots förluster inom 
flygverksamheten. 

Enligt bolagets ägardirektiv ska lön-
samhetsnivån vara tillräcklig för att säkra 
bolagets förnyelse och tillväxt och bolagets 
uppdrag är att klara ekonomin inom ramen 
för det årliga driftsbidraget. Bolaget har 
inget krav på utdelning till ägaren.

Bolagets flygplatsverksamhet fortsätter 
att dras med ekonomiska svårigheter. 
Resultatet för flygverksamheten landade 
på minus -19,9 mnkr, vilket är en avvikelse 
mot budget med -7,7 mnkr.

Flygplatsen hade över 40 000 flyg-
rörelser under året, varav 24 000 skolflyg-
rörelser. Flygplatsen är därmed landets 

största skolflygplats med sysselsättning för 
cirka 100 personer ihop med servicebola-
gen i anslutning till flygverksamheten. 

Passagerarunderlaget med knappt 
115 000 passagerare per år är i nivå med 
förra året, men betydligt lägre än åren 
innan.  Arbetet med att få nya lågpris linjer 
har gett resultat i att flygbolaget WoW från 
maj 2016 kommer att starta flygningar till 
Nord amerika via Island. 

Inför 2016 har arbete påbörjats med att 
bland annat få tillbaka fraktflyget, vilket 
kostar pengar initialt men förväntas ge ett 
förbättrat resultat med 5 mnkr. 

En ny vd tillsattes under hösten och 
då tydliggjordes rollfördelningar inom 
ledningen genom att en marknads- och 
försäljningsfunktion etablerades.
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mälarEnErgi
Mälarenergi ABs resultat efter finansiella 
poster är 195,5 mnkr, vilket är 16,9 mnkr 
sämre än budget.

Koncernens totala intäkt för räkenskaps-
året uppgick till 2 817 mnkr, vilket är en 
minskning med 87 mnkr, motsvarande 3 
procent, jämfört med 2014. Minskningen 
beror framför allt på varmt väder med lägre 
sålda energivolymer.

Sammantaget har kostnader för kon-
cernen gällande bränsle, energi, råvaror 
och material minskat med 15 procent 
motsvarande 203 mnkr jämfört med 2014. 
Minskningen beror främst på att inköpspri-
set av el var lägre och att en lägre volym 
inköpts. Jämfört med föregående år är 
bränslekostnaderna cirka 80 mnkr lägre. 
Bränslekostnaderna per producerad MWh 
var betydligt lägre i år på grund av att 
Block 6 haft god produktionstillgänglighet. 
År 2015 var första året då anläggningen 
var i drift fullt ut. Vissa problem har funnits 
med produktionstillgängligheten på grund 
av olika haverier. Målet på 80 procents 
energitillgänglighet har dock uppnåtts. 

Övriga kostnader har ökat med 39 mnkr. 
Framför allt beror ökningen på luktredu-
cerande åtgärder och underhållskostnader 
hos Block 6.

Avskrivningar enligt plan uppgick 
till 452 mnkr, vilket är en ökning med 
112 mnkr mot 2014. Utfallet beror främst 
på aktivering av samförbränningsanlägg-
ningen Block 6. Likaså har räntekostna-
derna ökat med 42 mnkr som en följd 
av aktiveringen. Avskrivningstiden för 
anläggningen var budgeterad på 20 år 
men har lagts upp på en genomsnittlig 
plan om 25 år.

Under året uppgick koncernens 
investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar till 796 mnkr att 
jämföra med 1 139 mnkr 2014.

Under året har en förstudie pågått kring 
möjliga teknik- och lokaliseringsval inför 
kommande byggnation av Block 7, som be-

Mälarenergi

investeringar, mnkr  2014 2015

Värmeverksamheten  851  456
Elnätsanläggningar  109  153
Vattenledningsnät och reningsanläggningar  79  105
Fibernät  74  65
Övriga investeringar  26  18

nyckeltal 2013 2014 2015

El slutkunder (GWh) 2 292  2 205  1 834
Överförd energi Elnät (GWh) 1 753  1 695  1 660
Värme (GWh) 1 492  1 421  1 434
Kyla (GWh) 27  29  27
Vatten (Mm3) 10  11  11

 2013 2014 2015

Nettoomsättning, mnkr 2 825,0 2 904,7 2 817,3
Resultat efter finansiella poster, mnkr 248,6 313,5 195,5
Soliditet i % 39,9 37,7 37,6
Avkastning exklusive VA-verks.% 4,3 4,8 3,3
Aktiekapital, mnkr 700,0 700,0 700,0
Eget kapital, mnkr 2 944,9 3 051 3 148
Balansomslutning, mnkr 7 307 8 086 8 372
Investeringar, mnkr 1 920 1 139 796

Medelantal anställda 615 644 659

Styrelseordförande Staffan Jansson  •  VD Magnus Hemmingsson     

höver ersätta de äldsta produktionsanlägg-
ningarna. Om beslut tas under 2016 kan 
en ny anläggning tas i drift 2019/2020. 

Under året bytte Stadsnät AB namn till 
Fibra AB och SEVAB Strängnäs Energi AB 
tillkom som ny delägare.

I kranvattentävlingen, ordnad av 
Svenskt vatten, om vem som har godaste 
kranvattnet kom Mälarenergi på andra 
plats.

I och med förvärv av Bengtsfors 
vattenkraftstation äger Mälarenergi nu 42 
vattenkraftstationer.

För 2015 föreslås utdelning som 
uppgår till 53,7 mnkr enligt ägardirektivet. 
Avkastningen på totalt kapital exklusive 
VA-verksamheten uppgår till 3,7 procent 
(4,8) att jämföra med styrelsens besluta-
de budget med avkastning på 4 procent 
exklusive VA-verksamheten. Soliditeten 
uppgår till 37,6 procent (37,7), vilket över-
stiger ägardirektivets mål. Priset för VA, 
fjärrvärme och elnät var väsentligt lägre än 
medelnivån bland jämförbara energibolag 
i Sverige, enligt Nils Holgersson under-
sökningen för 2015. 
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Bostads aB mimEr
Bostads AB Mimers resultat efter finan-
siella poster är 84,2 mnkr. I resultatet 
ingår realisationsvinster från försäljning 
av fastigheter med 1,3 mnkr. Redovisat 
resultat är 9,2 mnkr bättre än budgeterat 
och helt i linje med årets prognos från 
andra tertialet.

Resultatet från den operativa verk-
samheten ligger i linje med 2014 och 
följer planen för bolagets långsiktiga 
ekono miska utveckling. Under året har 
efter frågan varit fortsatt mycket god på 
lägenheter. Uthyrningsgraden för bostä-
der ligger stabilt på förra årets nivå 99,8 
procent och för lokaler slutar 2015 på 97,3 
procent, vilket är något högre än 2014. 

De totala driftkostnaderna har under 
året ökat något jämfört med föregående 
år. Kostnaderna för fastighetsskötsel och 
reparationer har ökat, vilket kompenserats 
av lägre mediakostnader samt lägre nivå 
av det totala underhållet som kostnads-
förts, då dessa redovisats som investering 
istället. Mediakostnaderna har hållits låga, 
dels på grund av det milda vädret, dels för 
att Mimers vindkraftverk varit i drift hela 
2015. Mimers avskrivningar ökade med 
28,1 mnkr under 2015. Ökningen beror på 
ökat underhåll som aktiverats, nya fastig-
heter samt en engångseffekt på 10,8 mnkr 
avseende nedskrivning av Mesanseglet. 

Finansnettot för 2015 är 5,5 mnkr 
bättre än för 2014, trots att den totala 
lånestocken ökat till 4,1 mnkr. Den genom-
snittliga räntenivån har varit 2,07 procent.

Fokus under året har legat på kvalitet, 
nyproduktion och utemiljöer. I affärsplanen 
finns målet att nå visionen Sveriges bästa 
bostadsbolag och en kvalitetsutvecklare 
har anställts. Alla förvaltningsområden har 
fått utvalda delar av utemiljön upprustade. 
Utemiljöerna har tillkommit vid olika tider 
och bolaget har tagit stor hänsyn till plat-
sernas rådande uttryck vid upprustningen. 
Samtidigt har strävan varit att de ska bli 
funktionella och trivsamma för att locka 
människor att ta platserna i anspråk.

Med den stora befolkningsökningen 

bostaDs ab MiMer

 2013 2014 2015

Nettoomsättning, mnkr 790,0 815,0 836,3
Resultat efter finansiella poster, mnkr 75,1 102,2 84,2
Soliditet i % 28,1 28,1 26,3
Justerad soliditet i % 46,7 48,5 44,7
Avkastning på totalt kapital i % 3,5 3,6 2,9
Direktavkastning bokfört värde, mnkr 5,5 6,2 6,0
Direktavkastning marknadsvärde, mnkr 3,5 3,6 3,8
Genomsnittlig räntenivå, mnkr 2,8 2,6 2,1
Aktiekapital, mnkr 240,0 240,0 240,0
Eget kapital, mnkr 1 344,2 1 422,0 1 554,0
Balansomslutning, mnkr 5 177,6 5 512,6 6 099,3
Investeringar, mnkr 378 524,6 763,7

Medelantal anställda 113 118 125

Styrelseordförande Lars Korkman  •  VD Anders Nordstrand     

i staden följer behovet att hålla en hög 
byggtakt. 212 nya bostäder produktions-
startade under året. Målet enligt ägardi-
rektivet är att bygga 1000 bostäder mellan 
2015 och 2019. Mimer har under året 
förvärvat fastigheten Förseglet 1, Öster 
Mälarstrand, från NCC. När detaljplanen är 
klar 2017 beräknas området ge plats för 
cirka 700 bostäder.

Utöver att ta ansvar för ett ökat bo-
stadsbyggande tar Mimer ett stort socialt 
ansvar. Det gäller t ex Jobbpunkt Mimer, 
Läxhjälpen och Daglig verksamhet. Ett 
samarbete med föreningslivet i Västerås 
har utvecklats för att skapa meningsfulla 
aktiviteter för barn och ungdomar. Kö- och 
anvisningsreglerna har ändrats för att göra 
det enklare att få en lägenhet. I kö står nu 
40 000 personer.

Den totala investeringsnivån uppgick 
till 763,6 mnkr. Av årets investeringar 
så har 228,0 mnkr gått till nyproduktion 
varav 200,0 mnkr avser förvärv av För-
seglet, 280,0 mnkr till ombyggnation samt 
54,7 mnkr till inventarier. I inventarier 
ingår Mimers vindkraftverk.

Utdelning för 2015 föreslås bli 2,0 

procent av 90,5 mnkr, vilket ger ett utfall 
på 1,8 mnkr, som är enligt ägardirektivet. 
Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på 
lägst 25 procent. Den får ej understiga 20 
procent. De senaste årens goda resultat i 
kombination med en lyckad finansförvalt-
ning gör att företagets soliditet uppgår till 
26,3 (28,1) procent efter 2015. 

Direktavkastning utifrån marknadsvärde 
ska lägst uppgå till 3,5 procent under en 
rullande fyraårsperiod. Medvetna sats-
ningar på extra underhållsåtgärder gör att 
avkastningen hålls tillbaka något. För 2015 
uppgår direktavkastning på marknads-
värden till 3,8 (3,6) procent.

Bolaget ska hålla en konkurrenskraftig 
och marknadsmässig nivå på hyrorna i 
jämförelse med de större SABO-företagen i 
Mälardalen. Vid en jämförelse gjord under 
2015 ligger Mimers nivå på cirka 1001 
kr/m² bra till i jämförelse med ett vägt 
medelvärde bland större de SABO-företag i 
Stockholm-Mälarregionen där nivån ligger 
på cirka 1 048 kr/m².
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VästErÅs stads stratEgiska 
FastighEtEr aB
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
har ett resultat efter finansiella poster på 
9,4 mnkr jämfört med budgeterat resultat 
på 0,8 mnkr. Jämfört med budget är det ett 
överskott på 8,6 mnkr. Föregående år var 
resultatet -4,8 mnkr. 

Överskottet förklaras främst på grund av 
intäkter från Västmannatrafik AB, som för-
värvades under året och som inte var med i 
budgeten. Både Västerås flygfastigheter AB 
och Geddeholms AB har under året avyttrat 
fastigheter, vilket medförde reavinster på 
16,8 mnkr. Geddeholms AB har gjort en 
nedskrivning av pågående ladugårdsbygge 
med 12 mnkr. 

Bolaget ska enligt ägardirektivet 
successivt stärka sin soliditet utifrån 2014 
års nivå. Soliditeten per 31 december 2015 
uppgick till 24,4 procent (25,5 procent ), 

västerås staDs strategiska fastigHeter 

 2013 2014 2015

Nettoomsättning, mnkr 54,0 53,5 52,3
Resultat efter finansiella poster, mnkr 0,3 -4,8 9,4
Soliditet i % 26,9 25,4 24,4
Avkastning på totalt kapital i % 1,9 0,6 3,2
Direktavkastning bokfört värde, mnkr 4,8 5,6 5,3
Aktiekapital, mnkr 100,0 100,0 100,0
Eget kapital, mnkr 126,9 121,7 128,1
Balansomslutning, mnkr 471,0 477,7 525,0
Investeringar, mnkr 0,0 18,4 27,4 
  
Styrelseordförande Thomas Karlsson   •  VD Per Johansson  

VästErÅs marknads- och 
näringsliVsaktiEBolag
Västerås marknads- och näringslivsaktie-
bolag (VMNAB) är från och med december 
2015 ett helägt bolag till Västerås stad/
koncernbolaget. Bolaget har i och med nya 
ägarförhållanden bytt namn från Etablering 
Västerås AB (Evab). Från och med 2016 
flyttas Expectrums verksamhet över från 
Västerås stad till bolaget.

Bolaget är tillsvidare organiserat i 
följande affärsområden: Expectrum, 
Näringsliv Västerås, Visit Västerås, Västerås 
Convention Bureau, Västerås & Co. Ny Vd, 
Eva Lilja, tillträder 1 mars 2016.

VMNAB visar ett litet överskott på 
0,4 mnkr för verksamhetsåret 2015.

Näringsliv har haft kostnader för en ny 
hemsida, vilket gett ett negativt resultat för 
affärsområdet. 

Västerås & Co inklusive Västerås 
 Convention Bureau gjorde ett positivt 
resultat mot budget på 0,4 mnkr tack vare 
bra utfall för Cityfestivalen och Power Big 
Meet.  Västerås & Co har genomfört ett 
antal större evenemang varav Västerås 
Cityfestival slog publikrekord med 150 000 
besökare under tre dagar, med 240 pro-
grampunkter. Power Big Meet, cruising, har 

västerås MarknaDs- ocH näringslivsaktiebolag

 2013 2014 2015

Nettoomsättning, mnkr 25,1 26,5 28,1
Resultat efter finansiella poster, mnkr -0,5 -0,9 0,4
Soliditet i % 23,4 18,6 24,7
Avkastning på totalt kapital i % neg neg 6,4
Aktiekapital, mnkr 0,1 0,1 0,1
Eget kapital, mnkr 1,7 1,4 1,7
Balansomslutning, mnkr 9,0 7,3 7,1
Investeringar, mnkr 0,6 0,04 0,04

Medelantal anställda 16 16 17

Styrelseordförande Anders Teljebäck  •  VD Tapio Hovebro, tf      

genomförts med gott resultat. Antikrundan 
genomfördes den 26 augusti med rekord-
publik. Västerås Convention Bureau har 
gått från ett treårigt projekt till permanent 
verksamhet inom bolaget från 2016.

Visit Västerås har tappat intäkter 
från biljettförsäljning medan broschyr-
försäljningen gav ett litet plus. Ett 
utvecklings arbete för ny turiststatistik för 
Västerås,  länet och 4M-städerna (Västerås, 
Eskils tuna, Strängnäs, Enköping) pågår. 
Gäst nätter januari-oktober för hotell, 

vandrarhem, stugby och camping uppgår 
till 367 584 vilket är en ökning med 10,5 
procent jämfört med samma period  förra 
året. Under 2015 var antalet användare 
av hemsidan, visitvasteras.se, 266 525, en 
ökning med 56 procent  mot 2014.

Bolaget ska enligt ägardirektivet ha 
en justerad soliditet som inte understiger 
20 procent som genomsnittlig nivå över 
en treårsperiod. Soliditeten per den 31 
december 2015 uppgick till 25 procent 
(19 procent ).

vilket innebär en minskning mot före-
gående årsskifte med 1,1 procentenheter. 
Bolagets direktavkastning ska vara lägst 
5,5 procent. Med direktavkastning menas 

rörelseresultat delat med bokförda värden. 
Direktavkastningen för år 2015 uppgick till 
5,3 procent  (5,6 procent ).
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mälarhamnar
Mälarhamnar AB redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på 11,8 mnkr, vilket 
är 7,6 mnkr bättre än budget.

Överskottet beror på ökade volymer 
för terminaltjänster och fartygshantering 
vilket visar ett intäktsöverskott mot budget. 
Ökningen skedde inom jordbruks- och 
skogsbruksprodukter, skrot och container-
trafik.

Regeringen har uttalat en tydlig ambi-
tion att flytta gods till sjöfart både för att 
sjöfarten är ett miljövänligt trafikslag, men 
även för att det finns ett stort behov att 
avlasta järnvägs- och vägnätet. Hjulstabron 
är dimensionerande och åtgärder behövs 
för kunna nå ny Mälarmax hela vägen in 
till Västerås och Köping. 

Mälarhamnar AB fortsätter omställ-
nings- och utvecklingsarbetet med att 
utveckla affärerna och effektivisera verk-
samheten för att kunna bära kommande 
investeringar. 

I november sa styrelsen upp de lokala 
avtalen som har gällt med Svenska Trans-
portarbetareförbundet. Detta var en av 
flera åtgärder för att öka Mälarhamnars 
konkurrenskraft. 

Ytterligare affärer kräver tillgång till ytor 
och magasin även utanför hamnområdena 
i Västerås och Köping. Kunder behöver 
kunna anvisas möjligheter som inte 
 hamnen idag förfogar över.

 2013 2014 2015

mälardalens brand- och räddningsförbund
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 104,8 106,6 101,5
Resultat före extraordinära poster 3,4 6,4 2,5
Bidrag från medlemmarna 92,9 90,3 92,7
Stadens andel av kommunbidrag i % 81 82 82
Medelantal anställda 172 181 179
Antal fast anställda 80 83 80

teater Västmanland   
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 33,0 30,9 33,7
Resultat före extraordinära poster 0,9 0,7 0,2
Bidrag/anslag från medlemmarna 21,4 21,8 22,2
Stadens andel i % 49 49 49
Medelantal anställda 35 32 33

 2013 2014 2015

Västmanlandsmusiken   
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 68,5 72,7 72,2
Resultat före extraordinära poster 1,1 0 0
Bidrag från medlemmarna 30,0 26,4 30,9
Stadens andel i % 90 90 90
Medelantal anställda 57 45 49

Vafabmiljö    
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 420,7 435,0 475,6
Resultat före extraordinära poster -0,9 6,7 -4,7
Medelantal anställda 204 196 207

Kommunalförbund

MälarHaMnar ab

nyckeltal jämfört med 2013 och 2014 2013 2014 2015

Anlöp, fartyg, mnkr 690  718  729
Hanterat gods fartyg, kiloton 2 361  2 515  2 566
Nettooms/årsarb, kkr 1 470  1 636 1 742

Nettoomsättning, mnkr 107,3 111,2 125,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr -5,1 2,3 11,8
Soliditet i % 31,2 32,0 35,0
Avkastning på totalt kapital i % 1,7 2,7 8,5
Aktiekapital, mnkr 31,8 31,8 31,8
Eget kapital, mnkr 31,4 33,2 34,5
Balansomslutning, mnkr 138,4 139,4 150,4
Investeringar, mnkr 8,8 85,3 23,1

Medelantal anställda 73 68 72

Styrelseordförande Jasmina Del Carmen Pettersson  •  VD Carola Alzén     

Hanteringen av Mälarenergis energi-
balar har utvecklats till ett upplägg som 
båda parter är nöjda och känner trygghet 
med och verksamheten ska nu kunna 
fungera utan oönskade konsekvenser för 
omgivningen.

Årets investeringar omfattar 23 mnkr, 
varav 20 mnkr utgörs av en ny traversan-
läggning i Köping.

Enligt ägardirektivet ska avkastning på 
totalt kapital vara lägst 5 procent senast 

2016. Avkastning på totalt kapital hamnar 
på 8,5 procent (2,7 procent). Soliditeten 
ska  senast år 2017 vara lägst 30 procent. 
2015 hamnar soliditeten på 35 procent  
(32 procent). Bolaget ska erlägga årlig 
utdelning om lägst 700 000 kr, att fördelas 
mellan ägarna utifrån ägarandel. En 
förväntan om utdelning finns från ägaren 
med det dubbla beloppet då ut delning 
uteblev 2013.
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ekonomisk översikt

befolkningsökning 

+1 516 
AntAl invånAre 

31 december 2015

145 218
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nettokostnaDer exkl reavinster ocH 
skatteintäkter,  föränDring i procent

skapa buffert för sämre tider eller särskilda 
satsningar. Västerås stad ska vårda och 
underhålla sin egendom och inte skjuta 
underhållet till kommande generationer. 
Genom att avsätta tillräckliga resurser för 
underhåll kan också behovet av reinveste-
ringar begränsas.

I det svåra budgetläget inför 2015 
gjordes en bedömning, bland annat med 
hänvisning till att staden inte har någon 
låneskuld, att en sänkning av resultatmålet 
kunde göras. I budgeten gjordes därför 
avsteg från det långsiktiga resultatmålet 
på 2 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning och resultat-
målet sattes till 1 procent (70 mnkr). 

FinansiElla mÅl 2015
• Västerås stads övergripande finansiella 

mål är att verksamhetens nettokostna-
der, exklusive realisationsvinster, inte 
ska öka snabbare än intäkterna från 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.

• Västerås stads resultatmål är att 
resultatet, exklusive realisationsvinster, 
över tiden ska uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. För verksamhetsåret 2015 
var resultatmålet 70 mnkr eller 1,0 
procent.

• Västerås stads investeringar ska finan-
sieras genom avskrivningar, försäljningar 
och årets resultat. Målet är att netto-
investeringar till 100 procent ska vara 
självfinansierade. Undantag kan medges 
för större investeringar i infrastruktur 
som har en mycket långsiktig och strate-
gisk karaktär.

Ett övergripande mål för Västerås stad är 
att tillgängliga resurser används så att god 
hushållning nås, såväl ur ett finansiellt per-
spektiv som ur ett verksamhetsperspektiv.

God hushållning skapas genom att 
Västerås stads verksamhet drivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
Målen ska uppnås med lägsta möjliga 
resursinsats. Långsiktighet och uthållighet 
i resursanvändningen ska vara ledstjär-
nor. För att säkerställa att mål fullföljs 
och resursanvändningen är god krävs väl 
genomtänkta processer och ett styrsystem 
som håller samman delarna i en helhet. 

VErksamhEtsmässiga mÅl
De politiskt prioriterade verksamhets-
målen anges i Strategisk plan 2012-2015. 
För 2015 utgör den strategiska planen 
grunden för kommunfullmäktiges verksam-
hetsuppföljning och för att god ekonomisk 
uppföljning uppnås ur ett verksamhets-
perspektiv. Den strategiska planen följs 
upp på sidorna 10-15 samt mer i detalj 
i särskild bilaga. Den strategiska planen 
slutredovisas i och med utgången av 2015. 

Beslut om förändringar i  styrsystemet  
har fattats av kommunfullmäktige. Strate-
gisk plan ersätts 2016 av fyra strategiska 
utvecklingsområden och strategiska mål 
med ortsutvecklingen i fokus. Balanserat 
styrkort införs med verksamhetsmässiga 
mål inom fyra perspektiv; kund, kvalitet, 
medarbetare och ekonomi. Från och med 
2016 kommer dessa att följas upp i delårs- 
och årsbokslut.

FinansiEllt PErsPEktiV
Västerås stad har en tradition av att vårda 
ekonomin. De finansiella målen är långsik-
tiga och de ska säkerställa en fortsatt god 
ekonomi. 

Kommunallagen ställer krav på att 
budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Motiven till att 
budgetera överskott handlar om att skapa 
ett långsiktigt handlingsutrymme och ge 
förutsättningar för nya satsningar och 
tillväxt. Genom ett positivt resultat kan 
kommunen finansiera investeringar, spara 
för kommande pensionskostnader och 

God ekonomisk hushållning
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Nettokostnaderna exklusive realisationsvinster 
 ökade med 3,5 procent. Skatteintäkterna ökade 
med 3,0 procent. Nettokostnaderna ökade alltså 
mer, vilket gör att stadens mål inte uppnås 2015.
Detta är inte en utveckling som kan fortgå långsik-
tigt. Staden måste bromsa nettokostnadsutveck-
lingen genom åtgärder i kommande budgetar.

aVstämning aV FinansiElla mÅl

Resultatet exklusive reavinster ska uppgå till 2 procent 
av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning på 
lång sikt. Balanskravsresultatet för 2015 är negativt 
och målet nås inte. 
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skattEintäktEr
Årets skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag uppgår samman-
taget till 6 940 mnkr vilket är 44 mnkr 
lägre än de budgeterade intäkterna. Att 
inte skatteintäkterna 2015 kom upp till 
budgeterad nivå går tillbaka till hösten 
2014 och att Sveriges ekonomi då inte 
fullt ut utvecklades lika bra som förväntat. 
Svagare internationell tillväxt påverkade 
den svenska exportutvecklingen negativt. 
Återhämtningen för svensk ekonomi blev 
mer långdragen och kom senare än vad 
prognoserna visade på i samband med 
att underlaget för budget 2015 arbetades 
fram. Det slutliga skatteunderlaget beräk-
nas öka med 4,9 procent under 2015.

FinansnEtto
Finansnettot uppgår till 121,7 mnkr vilket 
är 19,9 mnkr högre än budget. Det låga 
(negativa) ränteläget påverkar räntenettot 
negativt med 8,3 mnkr och kostnader och 
provisioner har ökat med 2,7 mnkr. Sam-
tidigt har ränteintäkten i samband med 
aktivering av pågående investeringsprojekt 
blivit 5,7 mnkr lägre än budgeterat. Positivt 
är att räntekostnaden för pensionsavsätt-
ningen har blivit 6,2 mnkr lägre, utdel-
ningar blivit 0,9 mnkr högre samt framför 
allt att reavinst uppkommit vid försäljning 
av VafabMiljö AB med 27,5 mnkr samt 
2,8 mnkr vid försäljningar ur Kulturfonden 
och Asköviksfonden. 

JämFörElsEstörandE PostEr
Ett flertal poster av engångskaraktär 
påverkar bokslutsresultatet för 2015.

Jämförelsestörande poster mnkr

Reavinster 
Reavinster småhustomträtter +407
Reavinster övriga tomträtter +54
Reavinster övr. fastigheter + 6
Försäljning värdepapper + 30
summa realisationsvinster + 497
Nedskrivningar  - 9
Eget kapital Renhållningen till 
VafabMiljö kommunalförbund -18
Återbetalning Afa-medel +44
Extra bidrag till flygplatsen -25
summa jämförelsestörande poster + 489

Förslag till rEsultathantEring
Resultatet i Västerås stad visar totalt på 
ett stort överskott, som dock beror på 
engångsposter, varför balanskravsresultatet 
är negativt. Det betyder att balansfonden, 
som skapades 1999 som en öronmärkning 
av det egna kapitalet för att parera sväng-
ningar i konjunkturen och långsiktigt klara 
stadens balanskrav, behöver tas i anspråk. 

Utöver balansfonden finns andra öron-
märkningar i det egna kapitalet. En social 
resursfond skapades 2012 med syfte att 
möjliggöra tillfälliga, förebyggande insatser 
inom det sociala området. Ansökningar 
om satsningar kan göras enligt särskilda 
riktlinjer. Under 2015 har 5 mnkr använts. 
För återställande av det negativa balans-
kravsresultatet på -52 mnkr, tas 5 mnkr 
ur sociala resursfonden och resterande 
47 mnkr ur balansfonden. Utgående saldo 
i balansfonden är därmed 193 mnkr. 

Investeringsbufferten som infördes 
2011 är avsedd för att begränsa behovet 
av lånefinansiering. 2014 togs hela den 
resterande investeringsbufferten i anspråk. 
Efter att balanskravsresultatet på -52 mnkr 
har  tagits ur balansfond respektive social 
resursfond föreslås resterande överskott 
läggas till investeringsbufferten,  som då får 
ett utgående saldo på 253 mnkr.

Västerås stad har i likhet med andra 
kommuner stora ekonomiska åtagand-
en för pensioner. För att likvidmässigt 
möta framtida utbetalningar har staden 
byggt upp en pensionsmedelsförvaltning 
(pensions fonden). Pensionsfonden är en 
rent likvidmässig hantering. Kommande års 
pensionsutvecklingar kommer att belasta 
driftresultatet aktuellt år.

2012 erhöll Västerås stad 44 mnkr i 
 prestationsersättning för vård och omsorg 
från regeringen. Medlen har under 2013-
2015 använts för särskilda insatser. I 
bokslutet 2012 reserverades därför dessa 
medel som en särskild del av det egna 
kapitalet.

 ingående  Årets utg.
mnkr saldo förändr. saldo

Balansfonden 240 -47 193
Pensionsfonden 435 0 435
Investeringsbuffert 0 253 253
Social resursfond 20 -5 15
Prestationsersättning 6 -6 0

ÅrEts rEsultat
Årets resultat för Västerås stad exklusive 
realisationsvinster uppgår till -52 mnkr. 
I och med det rekordhöga antalet  sålda  
tomträtter är resultatet totalt plus 
445 mnkr. Resultatet motsvarar 6,4 
procent av stadens skatteintäkter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. Stadens 
budget för 2015 byggde på ett resultat på 
70 mnkr, eller 1,0 procent av skatteintäk-
ter,  generella statsbidrag och utjämning.

rEsultatanalYs 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
har ökat med 204 mnkr jämfört med 2014, 
en ökning med 3,0 procent. Verksam-
hetens nettokostnader exklusive reavinster 
har ökat med 240 mnkr jämfört med 2014, 
en ökning med 3,5 procent. Västerås stads 
kostnader har således ökat mer än skatte-
intäkter och generella statsbidrag, vilket 
gör att staden inte klarar detta finansiella 
mål under 2015. 

I årets resultat ingår reavinster med 
497 mnkr, varav 461 mnkr utgör för-
säljningar av tomträtter. Årets resultat 
 exklusive rea vinster blir då negativt och 
motsvaras av -0,7 procent av stadens 
 skatteintäkter och generella  statsbidrag.  
Resultatet exklusive reavinster är det 
 resultat som stäms av mot statens 
balanskrav. Staden uppnår således inte 
balanskravet för 2015. Om samtliga jäm-
förelsestörande poster exkluderas blir årets 
resultat -44,5 mnkr. 

Balanskravsutredning, mnkr 
Årets resultat enligt resultaträkningen + 445
Reducering av samtliga realisationsvinster - 497
resultat enligt statens balanskrav - 52

avvikelse mot budget, mnkr
Budgeterat resultat  +70
Skatteintäkter och utjämning - 44
Finansnetto  + 20
Jämförelsestörande poster inkl reavinster + 459
Exploateringsverksamhet FN + 43
Verksamheternas nettokostnader 
jämfört med budget - 103
resultat inklusive reavinster + 445
Reavinster - 497
resultat exklusive reavinster -52

Ekonomisk och finansiell analys
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VErksamhEtEns 
BudgEtaVVikElsE 2015
I nedanstående tabell redovisas nämnder 
med större budgetavvikelser.

 avvikelse 
Verksamheternas nettokostnader  mot budget
jämfört med budget (mnkr)

Äldrenämnden -75,9
Grundskolenämnden -38,7
Nämnden för personer med 
   funktionsnedsättning -18,7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -13,5
Individ- och familjenämnd -3,8
Förskolenämnden 6,7
Styrelsen för proAros 9,4
Övriga nämnder, exklusive reavinster 31,3
summa -103,2

skolVErksamhEtEn
Förskolenämnden
Förskolenämnden visar ett överskott på 
6,7 mnkr vilket beror på totalt sett färre 
barn samt en högre andel deltidsbarn än 
budgeterat. Detta gör samtidigt att den 
kommunala förskolan förlorar intäkter och 
gör ett mindre underskott. Under året har 
ett stort arbete med åtgärder och bespa-
ringar genomförts där mindre enheter har 
stängts för att få effektivitet i ekonomi och 
verksamhet. Ökade avgiftsintäkter samt ett 
statsbidrag för att minska barngruppernas 
storlek på 2,4 mnkr har också förbättrat 
resultatet. Hälften av enheterna visar vid 
bokslutet ett positivt resultat. 

grundskolenämnden
Grundskolenämnden visar ett underskott 
på -38,7 mnkr, där orsaken återfinns både 
inom tilldelningsekonomin och hos kommu-
nala utföraren. Utfallet blev 13 957 barn, 
vilket är 223 fler än budgeterat, där största 
avvikelsen finns hos de fristående skolorna. 
Av de 43 kommunala skolorna uppvisade 
24 enheter ett sämre resultat än budget 
där 9 enheter hade ett negativt resultat på 
mer än två miljoner kronor.  Åtgärdsplaner, 
som främst handlat om att anpassa perso-
nalkostnaderna, har upprättats under året 
som syftat till att nå ett resultat i nivå med 
fastställd budget.  Obalanserna finns främst 
i en särskola samt i år 6-9, där särskilt två 
skolor under flera år haft ett elevtapp. Ett 

rEalisationsVinstEr
Tomträtterna har ett lågt bokfört värde 
och försäljningarna har därför skapat 
realisationsvinster på totalt 461 mnkr. 
Av realisationsvinsterna avser 407 mnkr 
tomträtter för småhus och 54 mnkr övriga 
tomträtter. Övriga reavinster, 36 mnkr, 
avser resultat vid försäljning av fastigheter, 
samt försäljning av värdepapper. 

nEdskriVning
Nedskrivning av värdet på fastigheter har 
gjorts med totalt 9,2 mnkr. 1,1 mnkr av 
detta avser nedskrivningen av Lögarängs-
badet som ska rivas, 4,7 mnkr respektive 
3,5 mnkr tidigare ombyggnationer i 
 Tillbergaskolan och Irstaskolan. 

rEsultat FrÅn 
ExPloatEringsVErksamhEtEn
Fastighetsnämndens exploateringsverk-
samhet redovisas separat som en egen 
balansräkningsenhet inom fastighetsnämn-
den. Resultatredovisning för exploate-
ringsverksamheten görs enligt principen 
successiv vinstavräkning, vilket innebär att 
resultat från exploateringsprojekten redo-
visas i den takt som områden färdigställs 
och försäljning sker. Försiktighetsprincipen 
tillämpas när resultat lyfts fram i redovis-
ningen. 

Resultatet för exploateringsverksam-
heten överstiger totalt sett budget med 
43 mnkr. Överskottet beror på kalkyljuste-
ringar på 15 mnkr för Herrgårdsängen på 
Gäddeholm på grund av minskad osäker-
het, försäljning av tomt i stället för tomträtt 
på Lillhamra, vilket gör en kalkylförändring 
på plus 6 mnkr, högre upparbetningsgrad 
i Gilltuna och Missionskyrkan med en 
resultateffekt på sammanlagt 11 mnkr. 
4 mnkr på Stadsträdgården fanns inte med 
i budget. Övriga överskott summerar till 
6 mnkr.

stort tjänsteplaneringsarbete och genom-
lysning av skolorna i år 6-9 genomfördes 
med åtgärder som kommer att verkställas 
under 2016. 

utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnden
Även inom utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden uppvisas underskott både 
för tilldelningsekonomin och för den 
kommunala utföraren. Utfallet för året 
blev 4 978 västeråselever i gymnasium och 
gymnasiesärskolan, vilket är 107 fler än 
budgeterat och orsakade ett underskott 
på -7,6 mnkr för tilldelningsekonomin. 
För den kommunala utföraren är där-
emot elevtalen lägre än budgeterat, vilket 
innebär lägre intäkter och därmed svårt att 
få positiva resultat. Redan vid ingången 
till 2015 var läget kärvt, vilket gjorde att 
nämnden antog en negativ budget. Fyra 
av tolv enheter fick ett resultat på lägre än 
-3 mnkr. Vissa program har höga kostnader 
i form av omfattande utrustning, vilket gör 
att klasserna måste fyllas bättre för att få 
ekonomi i utbildningarna.   

VÅrd och omsorg
individ- och familjenämnden
Individ- och familjenämndens resultat visar 
en mindre avvikelse på totalt -3,8 mnkr 
jämfört med budget. Inom nämndens 
verksamhetsområden skiljer sig dock resul-
taten åt, där vissa verksamheter visar stora 
underskott medan andra visar överskott 
mot budget. Verksamhetsområde barn och 
ungdom visar stort negativt resultat på 
-20 mnkr beroende på fler vårddygn samt 
att kostnaden för årsplats för ungdom har 
ökat under året. Inom verksamhetsområde 
missbruk vuxna blev underskottet mot 
budget -13 mnkr, vilket berodde på högre 
kostnader för köp av vård, främst inom 
 öppenvården. Bristen på lägenheter medför 
att personer med missbruk har behov av 
längre vård- och boendetider vilket driver 
upp vårdkostnaderna. 

Glädjande är att ekonomiskt bistånd 
gör ett överskott jämfört med budgeten på 
25 mnkr. Anledningen är framför allt att 
det totala antalet hushåll med försörjnings-
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Det är fortfarande ett stort underskott 
i hemtjänstverksamheten, trots ett bättre 
resultat än 2014, där effektiviseringar har 
fått effekt. Den debiterade tiden behöver 
ligga på 79 procent för att få ekonomin i 
balans, mot dagens årssnitt på 71 procent. 

Inom området för funktionshindrade 
redovisas ett positivt resultat då kostnader 
för personal varit betydligt lägre än budget 
på grund av vakanser. Daglig verksamhet 
har fler kunder, men inte högre intäkter 
beroende på nivåbedömning av de ny-
tillkomna.

skultuna kommundelsnämnd
Skultuna kommundelsnämnd gör ett 
 underskott på 3,7 mnkr för vård och 
omsorg. Underskottet beror främst på 
svårigheten att få ekonomi i hemtjänsten 
med en stor landsbygd och många dubbel-
bemanningar, samt en hög kostnad för 
att leverera varm mat till kunderna. Även 
demensboendet och servicehuset visar ett 
negativt resultat mot budget.

äldrenämnden
Äldrenämndens resultat med ett budget-
överskridande på -75,9 mnkr visar en 
nettokostnadsökning med 150 mnkr mot 
2014, där 50 mnkr av dessa förklaras av 
att ansvarsindelningen för hemtjänst och 
boendestöd förändrades till 2015. 

Den största förklaringen till underskottet 
står hemtjänsten för. Utförda hemtjänst-
timmar fortsätter att öka. Ökningen var 
10,6 procent mellan 2014 och 2015, och 
8 procent året innan. Brytpunkten i antalet 
timmar, för när kostnader för hemtjänstin-
satser i ordinärt boende överstiger dem för 
särskilt boende, är omkring 140 timmar 
per person i månaden, men kan vara ännu 
lägre om personen även har andra insatser 
för att kunna bo kvar hemma. Detta gäller 
för cirka 175 personer av de 3 400 per-
sonerna med beviljad hemtjänst. Åtgärder 
pågår för att bromsa volym- och kostnads-
utvecklingen såsom skärpta riktlinjer, ny 
beräkningsmodell vid biståndsbedömning, 
översyn av ersättnings- och avgiftsmodell 
och uppföljning av biståndsbeslut. Från 
2011 har antalet personer med hemtjänst 

stöd har varit lägre än beräknat. Antalet 
hushåll med försörjningsstöd har minskat 
från 3 690 till 3 276 hushåll under 2015. 
Genomsnittstiden som bidragstagaren 
uppbär försörjningsstöd har dock ökat från 
6,55 månader till 7,3 under året. I snitt ut-
betalas 8 276 kronor per bidragstagare per 
månad, vilket är en ökning med 24 kronor 
från 2014. Förväntan inför 2016 är dock 
att antalet bidragstagare kommer att öka 
då en stor grupp nyanlända invandrare 
kommer att avsluta de statliga etablerings-
insatserna. Om de inte är självförsörjande 
då kommer denna grupp att behöva 
försörjningsstöd. 

Flyktingmottagningen visar ett överskott 
på 4,3 mnkr mot budget 2015. Över-
skottet gäller den grupp med flyktingstatus 
med ankomstår 2012, dvs. deras fjärde 
år. Resultatet beror på lägre försörjnings-
stödskostnader och mer i statliga intäkter 
än beräknat. Efter år fyra klassas de inte 
längre som flyktingar i stadens budget. 
Intäkter för flyktingar med ankomstår 
2013-2015 periodiseras till 2016 för att 
täcka framtida kostnader. Under 2015 tog 
staden emot 696 flyktingar. 

Totalt har staden även tagit emot 386 
anvisade ensamkommande barn. Utöver det 
har Västerås stad varit ankomst kommun åt 
156 ensamkommande barn. Denna ökning 
av barn har påverkat stadens mottagande 
på ett extraordinärt sätt. Ekonomiskt får 
staden ersättning från Migrationsverket för 
de ensamkommande barnen.

styrelsen för proaros
ProAos som helhet visar ett positivt 
 resultat på 8,2 mnkr. Verksamhetsom-
rådet vård och omsorg i proAros redovisar 
underskott på -4,2 mnkr, där hemtjänst, 
boendestöd, larm och hemsjukvård står 
för ett underskott på -11,3 mnkr och 
särskilda boenden på -4,9 mnkr medan 
verksamheten för funktionshindrade gör 
ett överskott på 12 mnkr. Överskott mot 
budget för öppenvård och fritid förebyg-
gande ger det positiva resultatet som 
helhet för proAros. Kostnader för mertid 
och övertid bidrar  negativt, medan arbete 
med effektiviseringar och många vakanser 
gör att resultatet är plus.

årets resultat, Mnkr

Årets resultat för Västerås stad blev 445 mnkr. 
Resultatet exklusive reavinster, vilket är det resultat 
som visas när statens balanskrav ska stämmas av är 
-52 mnkr. För andra året i rad redovisas därför ett 
negativt balanskravsresultat.
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Staden har ingen låneskuld. Likvida netto-
tillgångar uppgår vid årsskiftet till 1 141 mnkr 
(877 mnkr). 

avstäMning av 
investeringsbuffert 2015, Mnkr

Resultat exklusive reavinster fastigheter -22
Avgår  resultat exploatering -44
Fastighetsförsäljningar 533
Avskrivningar enligt plan 244
Avgår avskrivningar exploatering -10
Investeringsutrymme 701

Investeringar 401
Avvikelse -300,0
Avgår nyttjande av balansfonden 
enligt balanskravet -52
Nyttjande av social resursfond 5
Kvarstår att lägga till investeringsbufferten 253

Ingående investeringsbuffert 0
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HeMtjänst i orDinärt boenDe, 
 älDrenäMnDen, kkr

Även bostadskostnaderna har ökat då 
lämpligt boende för personerna saknas i 
Västerås med följd att utomkommunplace-
ringar har fått tillämpas. Placeringarna har 
blivit både fler och dyrare per person än 
beräknat.

Underskottet i Daglig verksamhet har 
vänts trots att antalet deltagare har ökat 
kraftigt de senaste två åren. Ökningen av 
antalet personer beror på att fler personer 
som får diagnoser inom diagnoskriteriet 
tillhör personkretsen enligt LSS. Dessa 
personer har ett mindre stödbehov än 
den grupp som traditionellt har tillhört 
målgruppen, varför kostnaderna blivit lägre 
än befarat utifrån ökningen inom daglig 
verksamhet. Ersättningarna kommer därför 
att sänkas under 2016.

FinansiEll ProFil För 
VästErÅs stad
I spindeldiagrammet till höger redovisas 
Västerås stads finansiella profil i jämförelse 
med fem kommuner av Västerås storlek. 
För respektive nyckeltal får den bästa 
kommunen 5 poäng och den svagaste 
kommunen 1 poäng. De två kommuner 
som hamnar i mitten får 3 poäng. Jämfö-
relsegruppen består av Västerås, Örebro, 
Linköping, Gävle, Eskilstuna och Jönköping.

Profilen visar att Västerås inte i något 
av måtten får lägre betyg än tre. Men pro-
filens vänstra sida, som främst visar mått 
kopplade till resultatet 2015, påverkas 
kraftigt av de stora reavinsterna till följd 
av tomträttsförsäljningarna. Om profilen 
istället skulle jämföra resultatet enligt sta-
tens balanskrav skulle Västerås få betydligt 
lägre betyg för de senaste årens resultat.

Den högra sidan är mer kopplad till den 
långsiktiga ekonomin och balansräkningen 
samt skattesatsen. Västerås har låg skatt 
och om måttet för skattesats skulle ta hän-
syn till skatteväxlingar med landstingen för 
exempelvis kollektivtrafiken skulle Västerås 
ha fått en femma för skattesatsen.

Jämförelsen av skattefinansieringen 
av investeringarna kan till viss del vara 
missvisande eftersom en del av kommuner-
na i gruppen har sina verksamhetslokaler i 
bolag och investeringarna därmed kommer 
i bolagets regi.

minskat med cirka 5 procent men antalet 
utförda timmar har ökat med cirka 38 
procent. Andelen personer över 65 år som 
har hjälp i sitt boende är cirka 8 procent.

Omfattningen av hemsjukvård, utifrån 
antal utförda timmar, har ökat konstant 
sedan kommunaliseringen 2012, medan 
antalet patienter inte har förändrats mer 
än marginellt. Från 2013 till 2014 ökade 
timmarna med 5,5 procent och från 2014 
till 2015 med 17,3 procent. Anledningen 
till detta är att hemsjukvården har lyckats 
rekrytera fler sjuksköterskor och därmed 
också till större del har möjlighet att 
 bedriva den vård som behövs. Kommunen 
har en annan rutin för begreppet inskriv-
ning i hemsjukvården än vad landstinget 
hade. 

Brist på korttidsplatser har gjort att 
utskrivningsklara patienter blir kvar på 
lasarettet med ökade kostnader som följd, 
samtidigt som brist på platser inom särskilt 
boende gjort att personer blir kvar på 
korttidsplatser och stoppar upp kedjan. 

Cirka 5 procent av de som är 65 år och 
äldre bor i särskilt boende.

nämnden för personer med 
 funktionsnedsättning
Reultatet för nämnden för personer 
med funktionsnedsättning resultat är 
-18,7 mnkr jämfört med budget. Det nega-
tiva resultatet beror på ett stort underskott 
om -13,9 mnkr för insatser med stöd av 
LSS och boendestöd på -6 mnkr.

Kostnaden för personlig assistans över-
steg budgeten med -7,1 mnkr. Samman-
taget har kostnaderna ökat med 17 mnkr 
under den senaste tvåårsperioden. Staden 
har begränsade möjligheter att påverka 
utvecklingen då kostnadsfördelningen 
är sådan att Försäkringskassans beslut 
enligt socialförsäkringsbalken medför ett 
kostnadsansvar för kommunerna med 20 
timmar per vecka och person. De kommu-
nala besluten enligt LSS har dock ökat 
mer under 2015 än tidigare år beroende 
på ökat antal ansökningar, fler tillfälliga 
utökningar av assistansen, retroaktiva 
utbetalningar samt att kostnaderna som 
avser personliga assistenters sjuklöner hos 
privata assistansföretag ökat kraftigt.

Stadens vidareutlåning via internbanken till 
 bolagen inom kommunkoncernen har stor 
 påverkan på balansomslutningen och därmed 
också på soliditeten. Det mest korrekta soliditets-
måttet för jämförelser med andra och över tid 
är därför soliditeten rensad från utlåning via 
internbanken. Soliditeten exklusive internbanken 
har förbättrats något jämfört med året innan men 
är lägre än utfallen 2012 och 2013. Soliditeten 
enligt balansräkningen sjunker stadigt beroende 
på att omslutningen i internbanken fördubblats 
de senaste fem åren.
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Analysen syftar till att kartlägga utvecklingstrender samt 
 identifiera varningssignaler och styrkor i stadens ekonomiska läge.

  årets resultat 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat, mnkr  204 226 219 26 445
Årets resultat enl balanskravet, mnkr 124 172 211 -13 -52
Årets resultat exkl  196 193 168 -7 -44
   jämförelsestörande poster  
   i förhållande till skatteintäkter, % 3,2 3,1 2,6 -0,1 -0,6
Årets resultat i förhållande till  3,3 3,6 3,3 0,4 6,4
   skatteintäkter, %
Resultat enl balanskravet 2,0 2,7 3,2 -0,2 -0,7
   i förhållande till skatteintäkter, %

Västerås stads långsiktiga resultatmål är att balanskravsresultatet 
 (resultat exklusive reavinster) ska vara minst 2 procent i förhållande till 
skatte intäkter, utjämning och generella statsbidrag. Balanskravsresultatet 
blev 2015 negativt för andra året i rad. Årets resultat inkl reavinster är 
+445 mnkr. 

  verksamhetens kostnader 2011 2012 2013 2014 2015

andel av skatter och bidrag, %
Nettokostnader 93,6 94,7 94,1 97,8 91,8
Avskrivningar 4,2 3,7 3,6 3,3 3,5
Summa verksamhetens nettokostnader 97,8 98,4 97,7 101,1 95,3
Finansnetto -1,2 -1,9 -1,0 -1,5 -1,8
totalt 96,6 96,4 96,7 99,6 93,5

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 945 6 204 6 430 6 810 6 617
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 957 6 227 6 473 6 838 7 076
   exkl jämförelsestörande poster
Förändr. av verksamhetens nettokostn, % 3,0 4,4 3,6 5,9 -2,8
Ökning av verksamhetens nettokostn 1,7 4,5 4,0 5,6 3,5
   exkl jämförelsestörande poster, %
Ökning av skatteintäkter 3,6 3,8 4,3 2,3 3,0
   generella statsbidrag, utjämning, %

Nettokostnaderna ska långsiktigt inte öka snabbare än skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkterna med mera bör inte 
heller fullt ut disponeras för den löpande verksamheten. 

Rensat från jämförelsestörande poster ökar kostnaderna för verksam-
heten mer än skatteintäkterna för andra året i rad. Den trenden måste 
brytas om stadens ekonomi ska vara stabil på sikt.

  soliditet 2011 2012 2013 2014 2015

Soliditet enl balansräkning, % 43,7 43,7 38,8 36,1 35,7
Soliditet exkl internbank, % 69,3 76,2 72,7 70,4 70,7
Stadens soliditet inkl ansvars- 33,9 36,1 34,0 34,6 38,3
   förbindelse pensioner, exkl internbank
Koncernens soliditet inkl ansvars- 29,2 29,8 27,5 27,9 27,7
   förbindelse pensioner, % 
Stadens likvida nettotillgångar, mnkr 324 581 807 877 1 141

Soliditeten är ett mått på stadens långsiktiga finansiella styrka och visar 
hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna driftintäkter. 
Staden har en omfattande finansiell samverkan via internbanken med 
de bolag som ingår i koncernen. Staden vidareutlånar medel till bolagen 
 såväl långfristigt som kortfristigt. Det får en betydande påverkan på 
balansomslutningen och den soliditet som direkt kan avläsas i balans-
räkningen. Det mest korrekta soliditetsmåttet för jämförelser med andra 
och över tid är därför soliditeten rensad från utlåning via internbanken.

Soliditeten exklusive internbanken har förbättrats något jämfört med 
året innan men är lägre än utfallen 2012 och 2013.

  Medarbetarkostnader 2011 2012 2013 2014 2015

Medarbetarkostnader, mnkr 3 270 3 330 3 477 3 672 3 841
   därav lönekostnader 2 382 2 436  2 553 2 680 2 780
Förändring av lönekostnader, % 0,0 2,3 4,8 5,0 3,7
Verksamhetens bruttokostn mnkr 7 447 7 729 8 015 8 383 8 756
Medarbetarkostnadernas andel av 43,9 43,1 43,3 43,8 43,9
verksamhetens bruttokostnader, % 
Antal årsarbetare 7 337 7 218 7 174 7 323 7 472
Lönekostnad per årsarbetare, kkr 325 338 355 366 372
Förändring av lönekostnad per  2,1 4,0 5,0 3,1 1,6
   årsarbetare, % 

Västerås stads största kostnadspost är medarbetarkostnaderna. Antalet 
anställda och årsarbetare ökade både 2014 och 2015, efter nedgångar 
tidigare år Medarbetarkostnadernas andel av de totala bruttokostnaderna 
är 44 procent. Längre tillbaka, före konkurrensutsättning av verksamhet 
och tillkomsten av fristående skolor och förskolor var andelen långt över 
50 procent.

Under året har de totala lönekostnaderna ökat med 3,7 procent men 
lönekostnaden per årsarbetare ökar endast med 1,6 procent.

  investeringar 2011 2012 2013 2014 2015

Nettoinvesteringar exkl  306,9 224,3 372,8 418,0 401
   exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, % 130 192 110 50 175

Ett av de finansiella målen är att investeringarnas egenfinansieringsgrad 
ska uppgå till minst 100 procent. Det innebär att investeringarna ska 
 finansieras med egna medel, så att den samlade summan av årets resultat 
exklusive reavinster, avskrivningar och fastighetsförsäljningar överstiger 
nettoinvesteringarna. Tack vare de omfattande försäljningarna av tomt-
rätter klarar staden med råge finansieringsmålet. Egenfinansieringsgraden 
är 175 procent.

Finansiella nyckeltal
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resultat före extraorDinära 
poster, Mnkr

fartygshantering inom jordbruks- och skogs-
bruksprodukter, skrot och containertrafik. 

Koncernen som helhet omsatte under 
året 12 751 mnkr.

FinansiEll ställning
Koncernens soliditet är oförändrat 41 pro-
cent jämfört med föregående år. Balansom-
slutningen har sedan föregående årsskifte 
ökat med 1 657 mnkr till 21 898 mnkr. 

inVEstEringar
Den sammanlagda investeringsvolymen 
uppgick till 2 047 mnkr (2 234 mnkr). 
Västerås stads investeringar uppgår till 
398 mnkr och omfattar bland annat 
datorer, bostäder för ensamkommande 
flyktingbarn och skolor. Mälarenergi 
investe rade totalt 796 mnkr under året. 
Bostads AB Mimers investeringar uppgick 
till 764 mnkr.

störrE strukturFörändringar
I slutet av året bildades ett koncernmoder-
bolag, Västerås Flygplats AB (bolaget byter 
under 2016 namn till Västerås Stadshus 
AB). Vid koncernbildningen övergick 
ägandet av stadens helägda bolag till det 
nybildade moderbolaget.

Västerås Stads Strategiska Fastigheter 
AB har sedan 2015-01-01 ett nytt helägt 
dotterbolag, Västmannatrafik AB.

Västerås stad har sålt aktierna i Vafab-
Miljö AB till VafabMiljö Kommunalförbund. 
Medlemsandelen i kommunalförbundet 
är densamma som tidigare ägarandel i 
VafabMiljö AB, vilken nu är ett helägt 
dotterbolag till kommunalförbundet. 

I Mälarenergikoncernen har dotterbola-
get Stadsnät i Svealand AB bytt namn till 
Fibra AB och ägarandelen har minskat från 
66 procent till 59 procent.

Under september har Västerås stad 
förvärvat Bostadsstiftelsen Arosekens aktier 
i Etablering Västerås AB, vilket innebär 
att bolaget nu är ett helägt dotterbolag. 
Bolaget har även bytt namn till Västerås 
marknads- och näringslivsaktiebolag.

• resultatet före extraordinära poster är 
positivt, 647 mnkr

• koncernens investeringar uppgår till 
2 047 mnkr

koncErnrEdoVisningEns 
omFattning
Syftet med den sammanställda redo-
visningen är att ge en samlad bild över 
Västerås stads ekonomiska ställning, 
 åtaganden och resultat. Förutom stadens 
egen verksamhet omfattas även de bolag 
där stadens röstetal överstiger 20 procent, 
samt fyra kommunalförbund. 

Ekonomisk analYs
Koncernens resultat före extraordinära 
 poster uppgår till 647 mnkr jämfört med 
384 mnkr för år 2014. Avkastningen på 
totalt kapital har ökat till 3,7 procent (2,6). 
Det ökade resultatet i koncernen förklaras 
främst av högre resultat i Västerås stad på 
grund av försäljning av tomträtter. Västerås 
stads resultat före extraordi nära poster var 
445 mnkr (26). I och med bildan det av ett 
koncernbolag med Västerås Flygplats som 
moderbolag och därmed mottagare av ut-
delningar från Mälarenergi och Mimer visar 
bolaget ett stort överskott för verksamhets-
året 2015. Totalresul tatet för flygplatsen 
blev 36,1 mnkr före extraordinära poster. 
Flygverksamheten dras dock fortfarande 
med stora underskott och landar på ett 
negativ resultat på -20 mnkr (-12). 

Mälarenergis resultat före extraordi-
nära poster uppgick till 195 mnkr (313). 
Ökade avskrivningar och lägre intäkter mot 
föregående år förklarar delvis skillnaden i 
resultat mellan åren. Intäktsminskningen 
förklaras med lägre sålda energivolymer 
samt lägre elpriser. För Bostads AB Mimer 
var resultatet före extraordinära poster 
84 mnkr (102). Underhållskostnaderna har 
gått upp något, medan mediakostnaderna 
har kunnat hållas nere på grund av det 
 milda vädret samt att det egna vindkraft-
verket har varit igång hela året. Det 
delägda bolaget Mälarhamnar AB visar ett 
positivt resultat före extraordinära poster 
på 11,8 mnkr (2,3). Överskottet beror på 
ökade volymer för terminaltjänster och 

Sammanställd redovisning

Koncernredovisning

bruttoinvesteringar, Mnkr

 2015 2014

Västerås stad 398 479
Mälarenergi AB 796 1 139
Bostads AB Mimer 764 525
Västerås Stads Strategiska  16 7
   Fastigheter AB
Västerås Flygplats AB 2 9
Mälardalens Brand- och  6 10
   Räddningsförbund (80,8%)
Mälarhamnar AB (55%) 13 47
VafabMiljö AB (43,6%) 0 18
VafabMiljö 
   Kommunalförbund (43,6%) 52 0

totalt 2 047 2 234
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ägarDirektiv

Bolagsspecifika ägardirektiv finns för 
Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, Västerås 
Stads Strategiska Fastigheter AB, Västerås 
Flygplats AB, Mälarhamnar AB och från och 
med 2015 även för Västerås marknads- 
och näringslivsaktiebolag. För de helägda 
bolagen har ägardirektiven reviderats under 
året. 

I ägardirektiven beslutas bland annat om 
vilket uppdrag bolaget har från ägarens sida 
i form av ändamål och verksamhetsmål. 

bruttoinvesteringar, Mnkr

Under 2015 har koncernens investeringar uppgått 
till 2 047 mnkr.
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Resultaträkning, kassaflödesanalays
  Västerås stad   koncernen
rEsultaträkning, mnkr not 2015 2014  2015 2014

Intäkter 1 2 139 1 572  5 810 5 331
Kostnader  2 -8 512 -8 163  -11 045 -10 812
Avskrivningar 3 -244 -219  -942 -772

Verksamhetens nettokostnader  -6 617 -6 810  -6 177 -6 253

Skatteintäkter  4 6 066 5 764  6 066 5 764
Generella statsbidrag och utjämning 5 875 972  875 972
Finansiella intäkter  6 201 238  47 51
Finansiella kostnader  7 -79 -138  -164 -150

resultat före extraordinära poster  445 26  647 384

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 8    -57 -81
Minoritetsandelar i årets resultat     -21 -23

ÅrEts rEsultat 9 445 26  569 280

  Västerås stad   koncernen
kassaFlödEsanalYs, mnkr not 2015 2014  2015 2014

den löpande verksamheten

Årets resultat  445 26  569 280
Justeringar för av- och nedskrivningar  244 219  941 772
Justering för gjorda avsättningar 10 115 2  177 33
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 11 1 288 -37  -569 -11
Ökning(-) minskning av förråd/varulager  15 44  26 77
Ökning(-) minskning av kortfristiga fordringar  -684 357  -86 155
Ökning(+) minskning av kortfristiga skulder  1 035 154  1 075 -324

kassaflöde från den löpande verksamheten  2 458 765  2 132 982

investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar  0 0  -4 -5
Investering i materiella anläggningstillgångar  -427 -472  -2 037 -2 207
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  528 41  556 69
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -11 -1  -12 -4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 9  0 9

kassaflöde från investeringsverksamheten  90 -424  -1 497 -2 138

Finansieringsverksamheten     
Utlåning  -1 917 -1 041  -110 -11
Återbetald utlåning  0 0  0 0
Upplåning  37 1 665  109 1 594
Amortering av upplåning  -201 -720  -223 -213

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 081 -96  -224 1 370

Årets kassaflöde  467 245  411 214
Likvida medel vid årets början  1 742 1 497  1 814 1 600
Likvida medel vid årets slut   2 209 1 742  2 225 1 814
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Balansräkning
  Västerås stad   koncernen
Balansräkning, mnkr not 2015 2014  2015 2014

tillgÅngar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 0 1  20 22
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 3 300 3 291  9 793 9 006
Maskiner och inventarier 14 165 152  6 383 6 317
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 236 155  1 579 1 366
Finansiella anläggningstillgångar 16 8 213 8 019  352 230

summa anläggningstillgångar  11 914 11 618  18 127 16 941

omsättningstillgångar
Lager och förråd  35 50  290 315
Kortfristiga fordringar 17 2 512 1 829  1 257 1 171
Kortfristiga placeringar 18 603 603  603 604
Kassa och bank 19 1 606 1 139  1 621 1 210

summa omsättningstillgångar  4 757 3 621  3 771 3 300

summa tillgÅngar  16 671 15 239  21 898 20 241

EgEt kaPital, aVsättningar och skuldEr
Eget kapital
Eget kapital  5 508 5 482  8 340 8 060
Förändring i koncernstruktur     6
Årets resultat  445 26  569 280

summa eget kapital  20 5 953 5 508  8 915 8 340

minoritetsintressen     203 258

avsättningar
Avsättningar för pensioner 21 337 308  397 365
Avsättningar för skatter 22    745 692
Övriga avsättningar 23 156 70  192 101

summa avsättningar  493 378  1 334 1 158

skulder
Långfristiga skulder  24 5 280 5 444  5 715 5 829
Kortfristiga skulder  25 4 945 3 909  5 731 4 656

summa skulder  10 225 9 353  11 446 10 485

summa EgEt kaPital, 
aVsättningar och skuldEr  16 671 15 239  21 898 20 241

Panter och ansvarsförbindelser 26    
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andelar i koncernbolag och av långfristiga fordringar på koncernbolag. 
Aktier och andelar i koncernbolag upptas till anskaffningskostnad 
inklusive eventuella ägartillskott. Nedskrivningsbehov prövas årligen. 
Långfristiga fordringar upptas till nominellt belopp.

  oMsättningstillgångar

Lager av tomter i exploateringsverksamheten redovisas som omsättnings-
tillgång.

aktier, obligationer ocH anDra värDepapper, avser 
västerås staDs fonDer ocH pensionsMeDelsförvaltning

I anskaffningsvärdet ingår utöver inköpspriset eventuella utgifter som 
kan hänföras till förvärvet, exempelvis courtage. Vid delförsäljning av ett 
innehav som har förvärvats vid olika tillfällen och till olika kurser beräknas 
anskaffningskostnaden enligt genomsnittsmetoden. Värdepappersinnehav 
som klassificeras som omsättningstillgång värderas enligt lägsta värdets 
princip där innehavet betraktas som en portfölj.

Kortfristiga placeringar i utländska aktiefonder (noterade i USD) 
 redovisas enligt lägsta värdets princip.

   leasing

Finansiella leasingavtal av ringa värde redovisas som operationell leasing. 
Specifikation över operationella leasingavtal överstigande tre år finns i övri-
ga tilläggsupplysningar. Finansiell leasing förekommer inte i Västerås stad. 

   saMMansatta instruMent

I samband med kapitalförvaltning innehas obligationer som består av två 
sammansatta delar. Dels av en så kallad nollkupongsobligation och dels 
av optioner. Värdet redovisas som summan av dessa två delar.

   finansiella säkringsinstruMent, valutor

Derivatinstrument används löpande i skuldförvaltningen för att säkra 
valutarisker. Vid all upplåning i utländsk valuta säkras återbetalningarna 
via köp av valutaterminer. Avtal finns då med banker att staden får köpa 
återbetalningsbeloppet till en i förväg avtalad valutakurs. 

Vid årsskiftet fanns följande valutaterminer, totalt per valuta, för att 
 valutasäkra upplåning: 
100,0 milj USD  Marknadsvärde på  bokslutsdagen: -9,7 mnkr
  25,0 milj GBP  Marknadsvärde på bok slutsdagen: -12,1 mnkr 
Marknadsvärdet visar skillnaden mellan avtalad terminskurs och den 
aktuella valutakursen vid årsskiftet. Instrumenten är klassade som 
 säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens resultat. 

   finansiella säkringsinstruMent, räntor

För att minska ränterisker används ränteswappar för att förlänga ränte-
bindningen på enskilda lån eller på delar av skuldportföljen. Dessa instru-
ment används för att uppfylla de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när 
det gäller fördelning av räntebindning, se avsnittet om Internbanken. 

De ränteswappar staden använder fungerar så att staden erhåller 
var tredje månad en rörlig ränta,  3 månads Stibor, som används för att 
 betala räntor på upplåning med 3-månadsräntor. En fast ränta betalas 
sedan årsvis under en avtalad period. 

redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning. kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de 
rekommendationer som ges ut av rådet för kommunal redovisning 
(rkr). kompletterande upplysningar lämnas nedan.

  exploateringsreDovisning 

Exploateringsverksamheten redovisas inom fastighetsnämnden i enlighet 
med reglerna om successiv vinstavräkning. Det innebär att resultatet av 
exploateringsprojekt med fast pris  redovisas i takt med att arbetet utförs. 

  extraorDinära ocH jäMförelsestöranDe poster

För extraordinära poster gäller att de saknar klart samband med Västerås 
stads ordinarie verksamhet, uppgår till väsentliga belopp, och är av sådan 
typ att de inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Extraordinära 
poster redovisas direkt i resultaträkningen på egna rader.

En jämförelsestörande intäkt eller kostnad är av engångskaraktär 
och uppgår till ett väsentligt belopp. Exempel på jämförelsestörande 
poster är nedskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar, kostnader 
och intäkter kopplade till exploateringsverksamhet och förändringar av 
 verksamheter. 

  skatteintäkter övriga intäkter

Statsbidrag till flyktingverksamheten har periodiserats över ankomståret 
och de tre påföljande kalenderåren. 

I enlighet med RKRs rekommendation har kommunalskatten periodise-
rats. Detta innebär att skatteintäkten redovisas det år den beskattnings-
bara inkomsten intjänats av den skattskyldige. Periodisering görs utifrån 
Sveriges kommuner och landstings decemberprognos. Differens mellan 
slutlig taxering och redovisad skatteintäkt föregående år redovisas som 
en justeringspost. Det extra statsbidraget för flyktingmottagandet har 
periodiserats i enlighet med SKLs rekommendationer.

  lånekostnaDer

Lånekostnader belastar resultatet i den period de uppkommer. För större 
pågående investeringsprojekt (>1 mnkr) bokförs dock ränta under den 
tid projektet pågår. Sådan ränta aktiveras och läggs till objektets anskaff-
ningsvärde. Den räntesats som används vid aktivering av ränta baseras på 
kommunens internränta som har varit tre procent under 2015.

  anläggningstillgångar

Tillgångar med en varaktighet på minst tre år och till ett värde av minst 
ett halvt basbelopp redovisas som anläggningstillgång. 

Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 
beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden. Från och med 2010 har 
avskrivningstiderna fastställts med utgångspunkt från RKRs skrift om 
avskrivningar, utifrån en egen bedömning av tillgångarnas nyttjande-
period. De immateriella anläggningstillgångarna består huvudsakligen av 
programvaror och systemlicenser. Avskrivningstiden för dessa uppgår till 
3-5 år. 

Avskrivningarna påbörjas när anläggningstillgången tas i bruk. 
Anläggningstillgångar bruttoredovisas, vilket innebär att redovisningen är 
uppdelad i anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. 

Finansiella anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier och 

Tillämpade redovisningsprinciper
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resultatet blir bättre innan avskrivningarna hinner ikapp. Västerås stad 
tillämpar komponentavskrivning från 2015 på nya investeringar, enligt 
reviderad rekommendation 11.4 från RKR.

för Mälarenergi ab:s verksaM Het tilläMpas Dessa 
koMpletteranDe reDovisningsprinciper

anslutningsavgifter exklusive va-verksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, värme, 
bredband eller kyla intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte är 
för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till 
ett avtal med kunden redovisas intäkten över den tid som avtalats med 
kunden.

vatten- och avloppsverksamhet
Anslutningsavgifter för va, även benämnd anläggningsavgift, intäkts-
redovisas i enlighet med va-lagens bestämmelser enligt följande:

År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska direkta 
kostnader som uppkommit i samband med anslutningen. Resterande del 
fördelas linjärt över anläggningens vägda återstående nyttjandeperiod.

elcertifikat och utsläppsrätter
Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. Tilldelade 
elcertifikat (genom produktion) värderas löpande till verkligt värde. Vid 
fastställande av verkligt värde används månadens medelpris från Svensk 
Kraftmäkling (Tricorona). Köpta elcertifikat värderas löpande till anskaff-
ningsvärde. Vid bokslutet  värderas de elcertifikat som är undantagna 
för kvotplikt till anskaffningsvärde och övriga elcertifikat till det lägsta 
värdet av anskaffningsvärde och medelpriset från Svensk Kraftmäkling 
(Tricorona) per den 31 december. 

Ett belopp motsvarande upplupen kvotpliktsavgift har reserverats 
och värderats till anskaffningsvärde  för de elcertifikat som nyttjas för 
 täckande av kvotplikten.     

Inköpta utsläppsrätter terminssäkras och värderas till anskaffnings-
värde vid bokslutet. 

skulder för överuttag från va-verksamheten
Koncernens verksamhet inom va-verksamheten lyder under lagen om 
allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa själv-
kostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas mot-
svarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under 
räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår 
ett ”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år 
gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas 
till kunderna inom tre år. 

skulder för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med försälj-
ning (elcertifikat och ursprungsgarantier) och utsläpp (utsläppsrätter). 
Skulden värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättig-
heter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättig-
heter    och möjligheten till reglering av elcertifikat genom betalning av 
kvotplikts avgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en övrig 
 kortfristig skuld.

Totala räntekostnader inklusive räntederivat uppgick till 72,4 mnkr 
(exklusive räntederivat: 14,6 mnkr). 

Vid årsskiftet fanns totalt 2 825 mnkr i ränteswappar. Marknadsvärdet 
på bokslutsdagen uppgick till -142,9 mnkr. 

Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas om  avtalen 
skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är klassade som 
 säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens resultat. 

   pensioner

Västerås stad redovisar sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen, 
 vilket innebär att de pensionsförpliktelser som har intjänats av arbets-
tagare och pensionstagare före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser. 
Från och med 2007 beräknas pensionsskulden enligt RIPS 07.

Från och med 1998 premiebetalas hela det årliga intjänandet av 
 pensionen för individuell avsättning. Kompletterande ålderspensioner på 
lönenivåer över 7,5 basbelopp redovisas under avsättningar tillsammans 
med efterlevandepension. Den särskilda löneskatten på pensionskostna-
derna har periodiserats.

   avsättningar

Avsättningar i balansräkningen ska ske för befintliga förpliktelser på grund 
av inträffade händelser om det är troligt att ett utflöde av resurser kommer 
att inträffa och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om för-
fallotid eller belopp är osäkert redovisas istället en ansvarförbindelse. 

   saMManställD reDovisning

Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala 
 redovisningslagen kap 8 och RKRs rekommendation 8.2. I koncernbok-
slutet ingår Västerås stad och de bolag och kommunalförbund i vilka 
staden direkt eller indirekt innehar en röstandel om minst 20 procent.  

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att för-
värvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat 
 kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen ej är helägda 
inkluderas endast ägda andelar av räkenskapsposterna i koncernredo-
visningen.

Bostads AB Mimer aktiverar ränta i takt med upparbetat kapital under 
produktionstiden i anskaffningsvärdet. Inga andra koncernbolag har 
 aktiverat räntekostnader. 

Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och 
skulder har eliminerats. Minoritetsandel redovisas separat.

Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts 
till eget kapital. 

   änDraD reDovisningsprincip enligt k3 reglerna

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen för 
Mälarenergi AB och Bostads AB Mimer med tillämpning av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En stor skillnad mot tidigare 
på grund av dessa regler är att komponentavskrivning tillämpas, vilket 
flyttar kostnader från driftredovisningen till balansräkningen och gör att 
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Noter till resultat- och balansräkning
Alla belopp i mnkr om inte annat anges
not 1
verksamhetens intäkter, västerås stad 2015 2014
Taxor och avgifter 343,5 361,2
Hyror och arrenden 341,5 338,6
Bidrag och ersättningar 528,4 430,1
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m. 414,4 395,2
Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning av tomträtter 466,6 47,3
AFA återbetalning 44,3
summa verksamhetens intäkter 2 138,7 1 572,4

verksamhetens intäkter, koncernen 2015 2014
Taxor och avgifter 2 816,9 2 999,6
Hyror och arrenden 1 143,6 1 118,0
Bidrag och ersättningar 678,0 576,4
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m. 567,8 499,0
Övriga rörelseintäkter 91,1 78,1
Jämförelsestörande intäkter  59,9
Försäljning av tomträtter 466,6
Övriga jämförelsestörande intäkter 45,6
summa verksamhetens intäkter 5 809,6 5 331,0

not 2
verksamhetens kostnader, västerås stad 2015 2014
Bidrag och transfereringar 533,9 501,4
Entreprenader och köp av verksamhet 2 551,8 2 364,4
Lön och sociala avgifter 4 003,1 3 834,1
Hyror, arrenden och leasing 576,5 553,4
Material, avgifter, tjänster m.m. 847,0 910,1
summa verksamhetens kostnader 8 512,3 8 163,4

verksamhetens kostnader, koncernen 2015 2014
Bidrag och transfereringar 533,9 501,4
Entreprenader och köp av verksamhet 2 551,8 2 364,5
Lön och sociala avgifter 4 751,6 4 514,6
Hyror, arrenden och leasing 595,3 572,2
Material, drift, varor och tjänster m.m. 2 612,8 2 859,4
summa verksamhetens kostnader 11 045,4 10 812,1

not 3
avskrivningar, västerås stad 2015 2014
Avskrivningar enligt plan 234,4 213,8
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 9,3 5,3
summa avskrivningar 243,7 219,1

avskrivningar, koncernen 2015 2014
Avskrivningar enligt plan 897,8 745,8
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 43,7 25,8
summa avskrivningar 941,5 771,6

not 4
skatteintäkter, västerås stad 2015 2014
Kommunalskatt och inkomstskatt 6 070,6 5 778,0
Slutavräkning 2014 2) -10,9 -15,3
Prognos slutavräkning 2015 1) 6,1 1,0
summa skatteintäkter 6 065,8 5 763,7

1)  43 kr/invånare
2)  Mellanskillnad mellan prognosticerade 7 kr/invånare och
     slutligt redovisade -70 kr/invånare

not 5
generella statsbidrag och utjämning, västerås stad 2015 2014
Inkomstutjämningsbidrag 766,7 748,9
Regleringspost -5,5 32,9
Kommunal fastighetsavgift 214,1 210,6
Kostnadsutjämning -40,8 -37,9
Strukturbidrag 14,9 14,8
Införandebidrag 8,5 68,3
Utjämningsavgift LSS -100,1 -65,2
Generellt bidrag från staten 16,9 0,0
summa generella statsbidrag och utjämning 874,7 972,4

not 6
finansiella intäkter, västerås stad 2015 2014
Aktieutdelning kommunägda bolag  56,5 52,9
Övrig utdelning aktier och andelar 2,8 2,5
Ränteintäkter 111,2 177,0
Ränteintäkter på kundfordringar  0,1 0,3
Avgift för borgen 0,0 0,0
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer, m.m. 30,3 5,0
summa finansiella intäkter 200,9 237,7

finansiella intäkter, koncernen 2015 2014
Utdelning aktier och andelar 2,8 2,5
Ränteintäkter 12,7 42,0
Ränteintäkter på kundfordringar 1,1 1,3
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer m. m. 30,3 5,0
summa finansiella intäkter 46,9 50,8

not 7
finansiella kostnader, västerås stad 2015 2014
Räntekostnader 67,4 127,9
Ränta på pensionsskuld 5,0 2,6
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,2 0,4
Bankkostnader 0,8 0,7
Nedskrivning aktier/pensionsmedelsförvaltning 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader  5,7 6,1
summa finansiella kostnader 79,1 137,7

finansiella kostnader, koncernen 2015 2014
Räntekostnader 151,7 137,3
Ränta på pensionsskuld 5,0 2,5
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,2 0,4
Bankkostnader 0,8 0,7
Övriga finansiella kostnader 5,8 8,8
summa finansiella kostnader 163,5 149,7

not 8
aktuell skatt och uppskjuten skatt, koncernen 2015 2014
Bostads AB Mimer 27,9 20,7
Mälarenergi AB 24,0 60,0
VafabMiljö AB (43,6%) 0,0 -0,6
Mälarhamnar AB (55%) 1,5 0,3
Västerås Central AB (49%) 0,4 0,4
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 3,0 0,3
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) -0,3 0,0
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag 0,0 -0,1
summa aktuell skatt och uppskjuten skatt 56,5 81,0

varav aktuell skatt 61,9 36,1
varav uppskjuten skatt -5,4 44,9
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not 9
årets resultat, västerås stad 2015 2014
Årets resultat enligt resultaträkningen 445,0 26,0
Avgår realisationsvinster -496,8 -38,8
summa resultat för avstämn mot balanskrav -51,8 -12,8

not 10
justering för gjorda avsättningar, västerås stad 2015 2014  
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 115,0 2,4
summa 115,0 2,4

justering för gjorda avsättningar, koncernen 2015 2014 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 32,3 3,8
Avsättningar för skatter 53,7 26,0
Övriga avsättningar 90,7 2,9
summa 176,7 32,7

not 11
justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, västerås stad 2015 2014  
Förändring finansiella anläggningstillgångar - 1 754,5 0,0
aktier och andelar (effekt vid bildande av koncernbolag)
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar -466,5  -36,5 
summa 1 288,0 -36,5

justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, koncernen 2015 2014  
Realisationsvinster anläggningstillgångar -477,6 -52,2
Minoritetsintressen och övriga ej likvidpåverkande poster -91,6 41,6
summa -569,2 -10,6

not 12
immateriella tillgångar, västerås stad 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärde 20,2 22,0
Inköp 0,0 0,0
Utrangeringar -12,0 -1,8
Omklassificeringar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 8,2 20,2

Ingående avskrivningar 9,3 10,4
Utrangeringar -1,8 -1,8
Årets avskrivningar 0,5 0,7
summa utg ackumulerade avskrivningar 8,0 9,3

Ingående nedskrivning 10,2 10,2
Utrangering nedskrivet, utrangering -10,2 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 10,2
summa utg planenligt restvärde 0,2 0,7

immateriella tillgångar, koncernen 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärde 157,6 144,2
Inköp 4,3 5,0
Försäljning, utrangeringar -12,0 -1,8
Omklassificeringar 0,0 10,2
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 149,9 157,6

Ingående avskrivningar 125,9 122,4
Försäljningar, utrangeringar -1,8 -0,6
Årets avskrivningar 5,5 4,1
summa utg ackumulerade avskrivningar 129,6 125,9

Ingående nedskrivningar 10,2 10,2
Årets nedskrivningar, utrangering -10,2 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 0 10,2
summa utg planenligt restvärde 20,3 21,5

not 13
Mark, byggnader och tekn anläggn, västerås stad 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärden 5 474,0 5 064,2
Inköp 272,0 417,0
Försäljningar -76,2 -4,7
Utrangering  -3,0
Omklassificeringar -16,7 0,5
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 5 653,1 5 474,0

Ingående avskrivningar 1 918,3 1 753,5
Försäljningar -15,1 -2,0
Omklassificering 0,0 -2,9
Årets avskrivningar 176,8 169,7
summa utg ackumulerade avskrivningar 2 080,0 1 918,3
 
Ingående nedskrivningar 264,2 260,8
Årets nedskrivningar 9,2 3,4
summa utg ackumulerade nedskrivningar 273,4 264,2
summa utg planenligt restvärde 3 299,7 3 291,5

taxeringsvärden
Mark och Byggnad 782,4 783,2

I utgående planenligt restvärde ingår bland annat
Markreserv 99,1 97,5
Tomträttsmark 110,2 289,0

Mark, byggnader och tekn anläggn, koncernen  2015 2014
Ingående anskaffningsvärden 14 155,0 13 527,0
Inköp 1 241,9 558,7
Försäljningar, utrangeringar -87,9 -31,4
Omklassificeringar 9,7 97,2
Effekt av fusion 0,0 3,5
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 15 317,0 14 155,0

Ingående avskrivningar 4 760,4 4 431,1
Försäljningar, utrangeringar -19,7 -17,3
Omklassificeringar 19,7 -3,3
Effekt av fusion 0,0 0,6
Årets avskrivningar 368,2 349,3
summa utg ackumulerade avskrivningar 5 128,6 4 760,4 
Ingående nedskrivningar 388,3 379,4
Försäljningar, utrangeringar -10,0 0,0
Årets nedskrivningar 16,8 8,9
summa utg ackumulerade nedskrivningar 395,1 388,3
summa utg planenligt restvärde 9 793,3 9 006,3
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Maskiner och inventarier, västerås stad 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärden 496,4 453,1
Inköp 64,5 64,2
Försäljningar -1,5 -1,7
Utrangering 0,0 -13,5
Omklassificeringar 14,2 -5,7
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 573,6 496,4

Ingående avskrivningar 333,7 309,9
Försäljning 0,0 -18,1
Utrangering 0,0 -1,5
Årets avskrivningar 63,3 43,4
summa utg ackumulerade avskrivningar 397,0 333,7

Ingående nedskrivningar 11,1 9,2
Årets nedskrivningar 0,0 1,9
summa utg ackumulerade nedskrivningar 11,1 11,1
summa utg planenligt restvärde 165,5 151,6

Maskiner och inventarier, koncernen 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärden 12 629,4 9 285,7
Inköp 174,0 136,6
Försäljningar, utrangeringar -33,7 -61,8
Omklassificeringar 424,0 3 263,5
Effekt av fusion  5,4
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 13 193,8 12 629,4

Ingående avskrivningar 6 174,9 5 771,1
Försäljningar och utrangeringar -39,2 -54,5
Omklassificeringar 27,5 65,6
Effekt av fusion 0,0 3,8
Årets avskrivningar 510,4 388,9
summa utg ackumulerade avskrivningar 6 673,6 6 174,9

Ingående nedskrivningar 137,2 131,8
Årets nedskrivningar 0,0 5,4
summa utg ackumulerade nedskrivningar 137,2 137,2
summa utg planenligt restvärde 6 383,0 6 317,3

not 15
övriga materiella anläggningstillgångar, på-
gående investeringar/exploateringar, västerås stad 2015 2014 
Ingående anskaffningsvärden 156,4 170,9
Inköp 78,5 -9,2
Omklassificeringar 2,0 -5,3
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 236,9 156,4

Ingående nedskrivningar 1,1 1,1
Årets nedskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 1,1 1,1
summa utg planenligt restvärde 235,8 155,3

övriga materiella anläggningstillgångar, 
pågående investeringar/exploateringar, koncernen  2015 2014 
Ingående anskaffningsvärden 1 378,2 3 186,5
Inköp 1 237,3 1 680,6
Försäljningar, utrangeringar 0,0 0,0
Omklassificeringar 1 001,6 -3 483,2
Effekt av fusion (vafab-svensk växtkraft) 0,0 -5,7
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 1 613,9 1 378,2
Ingående avskrivningar 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Ingående nedskrivningar 12,6 1,1
Årets nedskrivningar 22,7 11,5
summa utg ackumulerade nedskrivningar 35,3 12,6
summa utg planenligt restvärde 1 578,6 1 365,6

not 16
finansiella anläggningstillgångar, ägd 
västerås stad  andel 2015 2014 
aktier och andelar, kkr
Bostads AB Mimer 100% 0 90 500
Mälarenergi AB  100% 0 1 543 820
Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB 100% 0 100 000
Västerås Flygplats AB 100% 0 0
Mälarhamnar AB  55% 28 500 28 500
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag 100% 0 51
Västerås Central AB 49% 6 435 6 435
VafabMiljö AB 43,6% 0 558
Västerås Science Park AB 12% 100 100
Mälarstrandens Utvecklings AB 12% 600 600
summa aktier och andelar, kkr   35 635 1 770 564

obligationer och andra värdepapper, mnkr
Mälarskog, insatskapital  0,1 0,1
summa obligationer och andra värdepapper 0,1 0,1 
långfristiga fordringar
Västerås Flygplats AB 1 734,4 0,0
Mälarenergi  AB 0,0 50,0
Bostads AB Mimer 2 170,0 2 330,0
Västerås Central AB 10,0 16,0
VafabMiljö Kommunalförbund 28,0 0,0
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 0,4 0,7
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 75,0 75,0
Koncernkonto, utlåning till kommunala bolag 4 083,9 3 713,2
summa långfristiga fordringar  8 101,7 6 184,9

Bostadsrätter och grundfondskapital
Bostadsrätter 63,3 63,3
Stiftelsen Tillberga Hyresbostäder 0,2 0,2
Västmanlands Tolkservice 0,2 0,2
Brf Fendern 10,0
Brf Siggesborg 0,5
Övriga 1,0
summa bostadsrätter och grundfondskapital 75,2 63,7
summa finansiella anläggningstillgångar 8 212,6 8 019,3
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not 17
kortfristiga fordringar, västerås stad 2015 2014 
Kundfordringar 90,4 123,5
Fordran hos staten 65,7 0,0
Utlåning till kommunala bolag 1 981,3 1 310,3
Momsfordran 65,7 91,0
Upplupen ränteintäkt 3,6 11,7
Upplupen skatteintäkt 6,2 1,0
Övriga kortfristiga fordringar 299,4 291,3
summa kortfristiga fordringar 2 512,3 1 828,8

kortfristiga fordringar, koncernen 2015 2014 
Kundfordringar 338,9 429,8
Fordran hos staten 65,7 0,0
Momsfordran 66,4 92,2
Upplupen ränteintäkt 3,6 11,7
Upplupen skatteintäkt 75,9 65,8
Övriga kortfristiga fordringar 706,2 571,4
summa kortfristiga fordringar 1 256,7 1 170,9

not 18
kortfristiga placeringar, västerås stad 2015 2014 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder: 
Handelsb AIX Global 20,6 20,6
DNB Sverigefond 28,3 28,3
Lannebo småbolag 53,1 53,1
Kulturfonden, aktier 41,3 41,4
Asköviksfonden 2,1 2,1
Folksams Globala Aktiefond 31,3 31,3
Danske Inv Global EM 10,2 10,2
Enter Sverige Pro 46,8 46,8
AMF Räntefond Kort 112,6 112,6
Folksam Obligationsfond 84,4 84,4
AMF Pension Aktiefond Sverige 80,8 80,8
Enter Trend räntefond  79,6 79,6
Carnegic obligationer 12,0 12,0
summa kortfristiga placeringar 603,1 603,2

kortfristiga placeringar, koncernen 2015 2014 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder, staden 603,1 603,2
Övrig likv.placering bolagen 0,0 1,0
summa kortfristiga placeringar 603,1 604,2

not 19
kassa och bank, västerås stad 2015 2014 
Bank 1 606,1 1 138,6
summa kassa och bank 1 606,1 1 138,6

kassa och bank, koncernen 2015 2014 
Bankmedel 1 621,5 1 209,7
summa kassa och bank 1 621,5 1 209,7

not 20
eget kapital, västerås stad 2015 2014 
Ingående eget kapital 5 508,2 5 482,2
Årets resultat 445,0 26,0
summa eget kapital  5 953,2 5 508,2

varav
Kulturfonden 90,8 88,4
Asköviksfonden 2,2 2,2
Försäkringsfonden 50,7 48,2
Avfall och återvinning, ackumulerat resultat 20,1 25,6
Exploateringsverksamheten  256,9 251,8
Balansfond 240 193
Pensionsfond 435 435
Investeringsbuffert 0 253
Social resursfond 15 20
Prestationsersättning 0 6

eget kapital, koncernen 2015 2014 
Ingående eget kapital 8 340,0 8 059,6
Förändring i koncernstruktur 5,8
Årets resultat 569,0 280,4
summa eget kapital  8 914,8 8 340,0

not 21
avsättningar för pensioner, västerås stad 2015 2014
Ingående avsättning 307,9 305,5
Pensionsutbetalningar -11,0 -22,1
Nyintjänad pension 20,4 13,7
Ränte- och basbeloppsuppräkn 4,5 2,1
Löneskatt 0,7 0,5
Övrigt 14,1 8,2
summa avsättningar för pensioner 336,6 307,9

Aktualiseringsgrad 94,3% 94,3%

specifikation - avsatt till pensioner, västerås stad 2015 2014 
Särskild avtals-/ålderspension och visstidspension 1,0 2,2
Förmånsbestämd ålderspension 220,7 82,5
Ålderspension 0,0 152,0
PA-KL Pension 42,9
Pensionsavgift 0,0 0,3
Pension till efterlevande 6,3 10,8
summa pensioner 270,9 247,8
Löneskatt 65,7 60,1
summa avsatt till pensioner 336,3 307,9

antal visstidsförordnanden
Politiker 2 2
Tjänstemän 0 0

avsättningar för pensioner, koncernen 2015 2014
Ingående avsättning 364,9 361,1
Pensionsutbetalningar -11,0 -22,1
Nyintjänad pension 20,4 13,7
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,5 2,1
Löneskatt 0,7 0,5
Övrigt 14,1 8,2
Årets förändring, bolagen 3,6 1,4
summa avsättningar för pensioner 397,2 364,9
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avsättningar för skatter, koncernen 2015 2014 
Avsättning obeskattade reserver 16,9 37,8
Avsättning övriga skatter 728,4 653,9
summa avsättningar  745,3 691,7

not 23
övriga avsättningar, västerås stad 2015 2014 
Medfinansiering av Mälarfarled 70,0 70,0
Miljöskuld Deponier 1,1 0,0
Miljöskuld Hamnen 83,5 0,0
Miljöskuld Lögarängen 1,8 0,0
summa övriga avsättningar 156,4 70,0

Utbetalning avseende medfinansiering av Mälarfarled beräknas ske under åren 
2017-2018. En miljöprövning pågår för närvarande som kan få till följd att 
tidpunkten för utbetalning skjuts framåt. 
Avsättning för miljöskuld har flyttats från kortfristiga skulder.

övriga avsättningar, koncernen 2015 2014  
Efterbehandling av avfallsupplag 34,4 30,2
Medfinansiering av Mälarfarled 70,0 70,0
Miljöskuld 86,4 0,0
Övriga avsättningar 1,3 1,2
summa övriga avsättningar 192,1 101,4

not 24
långfristiga skulder, västerås stad 2015 2014
Utländska banker 300,0 350,0
NB lån 0,0 200,0
MTN obligationslån 3 775,0 3 275,0
Certifikatlån europeiska marknaden 853,5 1 270,0
Övriga långfristiga skulder 308,0 308,8
Koncernkonto, lån från kommunala bolag 43,5 40,1
summa långfristiga skulder * 5 280,0 5 443,9
 
* varav upplåning för utlåning till stadens bolag 4 928,5 5 095,0
Summa långfr skulder som förfaller inom 5 år 4 758,4 3 933,0

checkräkningskrediter
Swedbank (ej utnyttjat) 400,0 400,0
Nordea (ej utnyttjat) 50,0 50,0

kreditlöften
SEB (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Danske bank (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Handelsbanken (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Nordea (ej utnyttjat) 500,0 0,0

Europeiska investeringsBanken (EiB)
Låneram, outnyttjad del av 1 800 mnkr 1 500,0 1 500,0

långfristiga skulder, koncernen 2015 2014 
Svenska banker och institut 0,0 200,0
Utländska banker 300,0 350,0
MTN obligationslån 3 775,0 3 275,0
Certifikatlån europeiska marknaden 853,5 1 270,0
Övriga långfristiga skulder 786,4 734,1
summa långfristiga skulder 5 714,9 5 829,1

not 25
kortfristiga skulder, västerås stad 2015 2014 
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden 2 542,8 1 649,7
Certifikatlån europeiska marknaden  319,8 195,3
MTN obligationslån 725,0 600,0
Leverantörsskuld 390,7 436,4
Personalens källskatt, avgifter, m.m. 55,3 56,5
Upplupen pension individuell del 130,7 119,3
Upplupna sociala avgifter 69,8 81,9
Upplupen löneskatt individuell del 96,2 61,5
Upplupen räntekostnad 23,1 31,6
Semesterlöneskuld 237,3 245,7
Övriga kortfristiga skulder 353,9 431,2
summa kortfristiga skulder 4 944,6 3 909,1

kortfristiga skulder, koncernen 2015 2014 
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden           2 542,8 1 649,7 
Certifikatlån europeiska marknaden      319,8 195,3
MTN obligationslån 725,0 600,0
Leverantörsskulder 703,6 723,3
Personalens källskatt, avgifter 55,8 56,9
Aktuella skatteskulder 12,7 32,1
Upplupen pension, individuell del 133,1 123,6
Upplupna sociala avgifter 72,4 85,6
Upplupen löneskatt individuell del 96,4 62,1
Upplupen räntekostnad 31,3 57,1
Semesterlöneskuld 248,5 275,2
Övriga kortfristiga skulder 789,5 795,0
summa kortfristiga skulder 5 730,9 4 655,9
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not 26
panter och ansvarsförbindelser, västerås stad 2015 2014 
Borgensansvar
Flerfamiljshus och småhus
Förlustansvar gentemot staten 4,1 4,9
summa 4,1 4,9

Bostadslån utan pantbrevssäkerhet
Bostadsstiftelsen Aroseken 175,1 177,7
Bostjärnans Förvaltning AB 1,4 1,4
summa 176,5 179,1

Bostadslån för äldreboende med pantbrevssäkerhet
Fastighets AB Brage (Flodinsgården) 20,0 20,0
Bostadsstiftelsen Aroseken 11,6 11,7
summa 31,6 31,7

lån och checkräkningskrediter utan pantbrevssäkerhet
Kommunala bolag 33,8 24,9
Idrottsföreningar 0,7 0,8
Övriga organisationer 0,0 1,1
summa 34,5 26,8
summa borgensansvar 246,7 242,5

ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner
Ingående balans 2 806,4 2 914,0
Ränta och basbeloppsuppräkning 41,5 13,9
Utbetalning -118,2 -106,6
Övrigt 14,9 6,1
Löneskatt -15,0 -21,0
summa ansvarsförbindelser 2 729,6 2 806,4

särskilda pensionsåtaganden
Särskilda pensionsåtaganden o dyl inkl löneskatt
Förtroendevalda, 2 personer  8,0 8,5
summa särskilda pensionsåtaganden 8,0 8,5

Stadens pensionsåtaganden inklusive löneskatt för nu anställda tjänstemän har 
beräknats utifrån antagandet att ingen samordningsbar förvärvsinkomst finns. 
Pensionsåtagandet för förtroendevalda avser de nuvarande  kommunalråd som kan 
bli aktuella. 

miljöåtaganden
Staden har miljöåtaganden inom kommungränsen. 
Kostnaden kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt.

kokpunkten
Staden åtar sig att årligen lämna indexerat driftbidrag på 15 mnkr under 25 år.

panter och ansvarsförbindelser, koncernen 2015 2014 
övriga ställda panter
Mälarenergi AB 0,6 0,6
summa panter 0,6 0,6

Borgensförbindelser
Västerås stad 212,9 217,6
Mälarenergi AB 6,0 6,0

övriga ansvarsförbindelser
Västerås stad, pensioner 2 729,6 2 806,4
Bostads AB Mimer 1,1 0,9
summa ansvarsförbindelser 2 949,6 3 030,9

särskilda pensionsåtaganden
Västerås stad, förtroendevalda 8,0 8,5
summa särskilda pensionsåtaganden 8,0 8,5

övriga tilläggsupplysningar

kostnader för operationell leasing mnkr
koncernexterna leasingavtal, staden
Förfaller till betalning inom ett år 265
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 211
Förfaller till betalning senare än fem år 1 179

koncernexterna leasingavtal, koncernen
Förfaller till betalning inom ett år 269
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 223
Förfaller till betalning senare än fem år 1 178

Finansiell leasing förekommer ej i staden

uppgift om könsfördelning i företagsledningen 2015
i koncernens aktiebolag enligt 5 kap 18b § årl
 antal  antal
 kvinnor män
Ordinarie styrelseledamöter 16 31
VD och andra personer i företagets ledning 11 23

årsarvoden till västerås stads ledning, kr 2015 2014
Kommunstyrelsens ordförande 719 006 780 810
Övriga kommunal- och oppositionsråd 279 224-698 060 216 790-684 000
beroende på omfattning
 
Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 21 600 21 600
Årslön för stadsdirektören 1 682 100 1 635 600

Årsarvoden till Västerås stads ledning exklusive arbetsgivaravgifter.

särskilda upplysningar om koncernföretagen, mnkr

 aktieutdeln ägartillskott     borgen
  Mot-  Mot-  Mot-
 givna tagna givna tagna givare tagare
Västerås stad  56,5   33,8
Mälarenergi AB 53,7    
Bostads AB Mimer 2,4     
Mälarhamnar AB (55%) 0,4
VafabMiljö 
   Kommunalförbund (43,6%)      33,8

 försäljning           lån
 köpare  säljare givare Mottagare
Västerås stad 347,9 56,9 9 836,5  
Bostads AB Mimer 139,1 37,7  4 095,0
Mälarenergi AB 14,8 245,9  3 446,8
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 10,7 29,8  329,1
Västerås Flygplats AB 0,1 15,2  1 748,0
Västerås marknads- och  1,4 16,9  0,0
   näringslivsaktiebolag 
Mälarhamnar AB (55%) 5,3 0,0  39,1
Västerås Central AB (49%) 0,0 0,0  7,8
Västmanlandsmusiken (90%) 0,0 24,1  0,0
Västmanlands Teater (49%) 0,1 5,6  0,0
Mälardalens Brand- och  0,8 63,0  0,6
   Räddningsförbund (80,8%) 
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) 4,7 29,8  170,1
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•  kommunala entreprenader: Företag som helt ägs av andra 
juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

 Friskolor definieras inte som uppdragsföretag, men tas ändå 
med i tabellen som information.

•  samägda bolag: Företag där kommunens  röstandelar 
 understiger 20 procent.

Ett kommunalt uppdragsföretag är en annan juridisk person till 
vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där över-
lämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte 
erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag 
om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på annat 
sätt. Bland uppdragsföretagen ingår:

Kommunala uppdragsföretag

individ- och familjeomsorg 
Strukturerad öppenvård 1 5%
Övriga öppna insatser ungdomar 1 11%
Övriga öppna insatser vuxna 1 75%
Korttidsboende 3 100%
Omvårdnadsboende 2 51%
Arbetsmarknadsåtgärder 5 20%
Ensamkommande flyktingbarn 9 47%
 
övrig verksamhet 
Vuxenutbildning 19 72%
Familjedaghem  26 58%
Förskolor  64 36%
Fritidshem 13 16%
Koloniverksamhet 2 100%
Bibliotek, simhall, sporthall, idrottsplats, 
motionsspår 1 3%
Kollektivtrafik, brukslinjen 1 1%
Park- och gatudrift  13 44%
 
Friskolor (definieras dock inte som uppdragsföretag) 
Förskoleklass 11 14%
Grundsärskola, gymnasiesärskola 2 1%
Grundskolor 18 24%
Gymnasieskolor 16 37%

kommunala EntrEPrEnadEr

  andel av
   Verksamhet antal total kostnad

äldre och funktionshindrade 
HSL hemtjänst enligt SOL, kundval 2 11%
Hemtjänst äldreomsorg, kundval 25 62%
Hemtjänst anhöriganställda äldre, kundval 12 45%
Dagverksamhet äldre 3 45%
Avlösarservice SOL, kundval 4 75%
Servicehus 2 7%
Gruppbostad för dementa 6 23%
Ålderdomshem 8 48%
Restaurang 2 18%
Mötesplats för äldre 3 16%
Boendestöd till funktionshindrade, kundval 24 70%
Hemtjänst anhöriganställda 
funktionshindrade, kundval 3 100%
Arbetsrehab funktionshindrade 1 4%
Bostad med särskild service, barn och ungdom 8 97%
Gruppbostad vuxna 34 37%
Personlig assistans enligt LSS 46 100%
Ledsagarservice, kundval 6 20%
Avlösarservice LSS, kundval 9 56%
Daglig verksamhet 9 18%

  andel av
   Verksamhet antal total kostnad
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Granskningen har utförts enligt kom-
munallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisions-
reglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge rimlig grund för bedöm-
ning och ansvarsprövning. Ernst & Young 
AB (EY) har biträtt oss i revisionen.

Vi noterar att flera nämnder inte klarat 
sina ekonomiska åtaganden 2015 och 
 redovisar budgetunderskott. Vi kommer 
med uppmärksamhet följa nämndernas 
åtgärder för budget i balans 2016.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, 
nämnder och beredningar i Västerås stad 
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas 
och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig.

rEVisionsBErättElsE För År 2015
Vi av fullmäktige valda revisorer i Västerås 
stad har granskat stadens styrelsers och 
nämnders verksamhet. I vår roll som 
ut sedda lekmannarevisorer har vi även 
granskat verksamheten i stadens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar 
ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten samt för återredovisning till 
fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska 
verksamhet, intern kontroll och räken-
skaper samt att pröva om verksamheten 
be drivits enligt fullmäktiges uppdrag och 
mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Omfattningen 
och inriktningen samt resultatet av vår 
granskning framgår av ”Revisorernas redo-
görelse” och därtill fogade bilagor som vi 
överlämnat till Kommunfullmäktige. 

Revisionsberättelse

Uppföljning av intern kontroll 2015
Nämnder och styrelser ska, enligt KL 6 kap 7§, var och en 
inom sitt område säkerställa att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och sam-
ordna arbetet samt att ha uppsikt över verksamheten. 

arbetet med intern kontroll i Västerås stad ska säkerställa:
• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Internkontrollplaner för 2015 fastställdes av nämnder, styrel-
ser och bolag i samband med budgetarbetet och följs upp i 
samband med bokslutet för 2015. Syftet med uppföljningen 
av den interna kontrollen är att ge en sammanfattande bild 
av den interna kontrollen i Västerås stad och de bolag som 
Västerås stad äger. Uppföljningen är också i sig en del av 
den interna styrningen och kontrollen eftersom den sätter 
fokus på risker och brister som har kontrollerats, följts upp 
och hanterats under året. 

Resultatet av uppföljningen är att den interna kontrollen i 
Västerås stad bedöms som tillfredsställande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt 
medan två av tre finansiella mål inte 
uppfylls.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i 
dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner 
kommunens årsredovisning för 2015.

Västerås 30 mars 2016

Ulf Höglund Elisabeth Löf
Åke Johansson Peter Westersund
Jörgen Eklund Joa Silver 
Tanja Linderborg Barbara Conte
Börje Hultin Ulf Nygren
Daniel Forslund 
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Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunen och kan beskrivas som kommunens regering. 
Den utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. De politiker som representerar 
 majoriteten kallas kommunalråd medan övriga är oppositionsråd.

Kommunstyrelsen samordnar planering och uppföljning av Västerås stads ekonomi, finanser och 
verksamheter. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet samt behandlar alla 
ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar till största 
delen i frågor av övergripande karaktär och strategier. 

Efter kommunvalet 2014 bildade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet majoritet.

Kommunstyrelsens ledamöter

Elisabeth Unell, M
2:e vice ordf

Anders Teljebäck, S
Ordförande

Amanda Agestav, KD
1:e vice ordförande

Carin Lidman, S Staffan Jansson, S Ann-Louise Molin Östling, S Lars Kallsäby, C

Vasiliki Tsouplaki, VAnna Hård af Segerstad, M Rodrigo Romo, M Jesper Brandberg, L Ann-Christine From 
 Utterstedt, SD

Magnus Edström, MP



skattesats 2016 2015

Kommunen 20,36 20,36
Landstinget 10,88 10,88
totalt 31,24 31,24
 
Antal invånare 2015-12-31 145 218
Befolkningsökning 2015     1 516

antal anställda i VästErÅs stad
Tillsvidareanställda   7 660
Visstidsanställda   2 701
totalt 10 361

Sammanfattning siffror

omsättning i BokslutEt 2015
Västerås stad 9,1 miljarder kr
Koncernen 12,8 miljarder kr

känslighEtsanalYs
Förändring av skatteunderlaget ±1% 61 mnkr
10 öre i kommunalskatt  31 mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag per  48 kkr
invånare vid befolkningsförändring
1% i ökad medarbetarkostnad  38 mnkr

skola och Förskola
19,25 kr Grundskola för 16 100 elever. 
12,37 kr Förskoleverksamhet, 7 900 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. 

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.

Så fördelas 100 skattekronor
Politisk VErksamhEt
0,91 kr Nämnd- och styrelseverksamhet, revision med mera.

öVriga VErksamhEtEr
1,52 kr Arbetsmarknadsåtgärder.
3,42 kr Stadens övriga verksamheter.

SKOLA OCH FÖRSKOLA VÅRD OCH OMSORG

KULTUR OCH FRITID

TEKNISK VERKSAMHET

POLITISK VERKSAMHET

ÖVRIGA VERKSAMHETER



Västerås stad
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se
www.vasteras.se
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