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Sammanfattning  
  

Årsplan 2019 för rätt kvalitet och ekonomi i balans 

Högkonjunkturen mattas av 

Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur. BNP förväntas öka med 2,9 procent 2018 och 
därefter i en måttligare takt, cirka 2,1 procent 2019.  Det starka konjunkturläget och den ökade 
sysselsättningen innebär att skatteintäkterna under 2018 och 2019 ökar mer än ett normalår. 
Ökningen väntas fortsätta under 2019, för att sedan dämpas under perioden 2020-2022. Det beror 
främst på att konjunkturen mattas av något. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden fortsätter 
inte i samma takt som tidigare utan mattas av men på en relativt hög nivå.  
 
För 2019 beräknas skatteintäkter, utjämning med mera uppgå till 401 mnkr mer än budget 2018. 
Skatteintäkterna bedöms öka med 237 mnkr och generella statsbidrag tillsammans med statsbidrag 
för välfärden bedöms uppgå till 164 mnkr mer än 2018. Därefter bedöms ökningen av 
skatteintäkterna mattas av under perioden 2020-2022 och öka med drygt 300 mnkr per år. 
 

Demografiska utvecklingen 

Befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen med fler barn, ungdomar och äldre innebär 
att behoven ökar. Det innebär en kostnadsökning för Västerås stads ekonomi. Under hela 
planeringsperioden dvs 2019-2022 kommer den demografiska utvecklingen innebära högre 
kostnadstryck än skatteunderlagets utveckling. Den ökande befolkningen innebär behov av fler 
platser inom förskola, skola, äldreboende, särskilt boende med mera. Det medför behov av att ökade 
investeringar för att erbjuda förskola, skola, äldreboende med mera till Västerås invånare. Vid behov 
av skolor, äldreboenden med mera i lägen där Västerås stad saknar mark, kan det istället vara 
aktuellt att hyra in lokaler som anpassas för ändamålet. Staden kommer att behöva fortsätta arbeta 
för att hitta nya vägar, metoder och åtgärder för att möta kostnadstrycket i verksamheten. 
 

Oförändrad skattesats 

Årsplanen bygger på en oförändrad skattesats 20,36 procent 2019. Västerås skattesats är lägre än 
snittet i riket och låg i jämförelse med andra kommuner i Västerås storlek. Även när 
landstingsskatten räknas in har Västerås lägre skatt än riksgenomsnittet. 
 

Budgeterat resultat 2,0 % av skatteintäkter och utjämning 

De stora volymökningarna i kärnverksamheterna innebär att Västerås stads långsiktiga resultatmål på 
2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning inte uppnås i budget 
2019. Det budgeterade resultatet är 170 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och 
utjämning med mera. Det innebär 20 mnkr högre resultat än i budget 2018.  
 
Resultatet för verksamheten är en del i att ha en god ekonomisk hushållning och utnyttjas främst för 
att kunna finansiera stadens investeringar. Om inte resultatmålet kan uppnås långsiktigt, finns det 
risk att de övriga två finansiella målen att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent och att 
låneskulden inte får överstiga 1 miljard för kommunens egen verksamhet uppnås. 
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Ökade löner och priser 

Nämndernas budgetramar 2019 utökas motsvarande löneökningar på 2,8 procent och för ökade 
övriga priser höjs budgetramarna med 1,5 procent. Externa intäkter bedöms öka med 1,5 procent, 
vilket reducerar ökningen av budgetram per nämnd. Det innebär en total kostnadsökning med 154 
mnkr för Västerås stad. I kostnadsökningen finns ersättningar för löne- och prisökningar för de 
verksamheter som bedrivs i privat regi medtagna. 

 

Gemensam budgetreserv 

Den gemensamma budgetreserven uppgick till 23,8 mnkr i årsplan 2018. I årsplan 2019 är förslaget 
att budgetreserven utökas till 28 mnkr. Under 2019 föreslås att det inte blir någon resultatöverföring 
eller användande av social resursfond.  
 
Staden behöver en buffert för att kunna möta eventuella förändringar i skatteintäktsprognoser. Den 
enskilt största risken som kan ses idag är om konjunkturavmattningen kommer tidigare än beräknat.  
I planeringsunderlagen från nämnder och styrelser lyfts flera områden där det finns risk för 
kommande budgetunderskott. Det är därför av yttersta vikt att en gemensam budgetreserv finns att 
tillgå som buffert.  
 
 

Ökade budgetramar 2019 

Verksamhetens nettokostnader ökar totalt med 376,2 mnkr. De ökade budgetramarna är fördelade 
utifrån demografi, övriga volymökningar och tidigare beslut, satsningar och pris- och löneökningar. 
Det är även medtaget en ökad budgetreserv, förändrade resultat- och avkastningskrav för 
fastighetsnämnden och förändrade resultatkrav för kommunstyrelsen-servicepartner. Utdelningen 
från Stadshus AB höjs med 10 mnkr till 28,8 mnkr och redovisas under finansiella poster.  
 
Byggbonusen hade en resultatförstärkning med 33 mnkr i budget 2018. I budget 2019 sänks 
intäkterna till 25 mnkr och projekt finansierade med byggbonusmedel sätts till 6 mnkr. Totalt innebär 
det en resultatförstärkning med 19 mnkr i budget 2019 eller 14 mnkr lägre resultat än 2018. 
 
Välfärdsmedlen som uppgick till 20,5 mnkr fördelas ut i ramarna och totalt belopp minskas.  
 
Totalt medför det en ekonomi i balans, men samtliga volymökningar och förslag på satsningar från 
nämnder/styrelser har inte tillgodosetts. 
  

Rationaliseringskrav 

För att finansiera både pris- och lönekompensation och kostnadsökningen på grund av demografiska 
trycket innehåller årsplan 2019 kostnadsminskningar motsvarande 102 mnkr. Det ska uppnås genom 
ett rationaliseringskrav på 1 procent för alla nämnder med budgetram totalt cirka 72 mnkr, en 
administrativ besparing med 10 % fördelat på 2 år vilket motsvarar 19 mnkr 2019 och en minskning 
av stadsledningskontorets kostnader med 20 % fördelat på 2 år, totalt 11 mnkr 2019. 
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Demografi och volymutveckling 

För 2019 planerar Västerås stad för totalt cirka 910 fler elever, 530 fler elever i grundskolan, 155 fler 
förskolebarn och cirka 224 fler gymnasieelever. Antalet fritidshemsplatser beräknas öka med 156 
platser och vuxenutbildningen med 290 platser. Budgeten utökas med 131 mnkr till följd av det 
ökade barn- och elevantalet inklusive vuxenutbildningen. 
 
Antalet äldre i befolkningen ökar och därmed också behovet av äldreomsorg. Volymökningen inom 
hemtjänst bedöms vara 4,3 % och för hemsjukvård 5 %. Under ombyggnationen av Karlslunds 
servicehus till äldreboende minskar hyreskostnaden med 12 mnkr. Det innebär att kostnadsökningen 
för fler personer med hemtjänst och hemsjukvård omfattar 14,2 mnkr 2019. 
 
För det ökade behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning, avsätts ytterligare 35,6 
mnkr i budget 2019. 22,6 mnkr av ramökningen avser ökade lokalhyreskostnader i samband med att 
fyra nya boenden öppnar slutet av 2018 och 2019. Övriga delar ska användas för att täcka ökade 
kostnader för personlig assistans totalt 13 mnkr 
 
Individ- och familjenämnden får 26,5 mnkr i ökad budgetram främst för ökade vårdkostnader, ökade 
kostnader för våld i nära relationer och fler hushåll med försörjningsstöd kopplat till att ansvaret för 
2016 års flyktinggrupp övergår till kommunen och demografi. 
 

Resultatbudget (mnkr) 

Resultaträkning Årsplan 

2018

Årsplan 

2019

Avvikelse

Nämnder och styrelser -7 758,4 -8 157,8 -399,4

Centralt finansierad verksamhet -174,5 -147,1 27,4

Budgetreserv -23,8 -28,0 -4,2

Summa verksamhetens nettokostnad -7 956,7 -8 332,9 -376,2

Skatteintäkter 6 847,8 7 084,5 236,7

Generella statsb idrag och utjämning 1 098,0 1 283,2 185,2

Generella statsbidrag välfärden 72,9 52,2 -20,7

Statsbidrag byggbonus 40,0 25,0 -15,0

Summa intäkter 8 058,7 8 444,9 386,2

Finansnetto exkl utdelning bolag 29,2 29,2 0,0

Utdelning från bolag 18,8 28,8 10,0

Summa finansnetto 48,0 58,0 10,0

Resultat 150,0 170,0 20,0

Resultat i förhållande till skatteintäkter (%) 1,9% 2,0% 0,2%
 

Kommenar förändringen i finansnetto beror på ökad utdelning av Stadshus från 18,8 mnkr till 28,8 
mnkr 2019. 
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Total kostnadsökning, mnkr Årsplan 

2019

Pris- och löneökningar 153,9

Demografi Elever 131,0

Demografi och volymökning Äldre, funktionshindrade, individ mm 77,3

Beslutade satsningar 56,5

Satsning utveckla Västerås Grundskola, äldrenämnd mm 45,0

Övriga satsningar Kollektivtrafik 15,2

Kollektivtrafikavgifter indexuppräknas -3,0

Chefssatsning, mindre enheter 5,0

Kapitalkostnad infrastruktur, strategiska 9,7

MBR Pris och löneökning mm 4,8

Kommunrevisionen Pris och löneökning mm 0,9

Budgetreserv Budgetreserven ökar från 23,8 till 28 mnkr 4,2

Byggbonus Minskade kostnader -1,0

Ettårssatsningar upphör -8,5

Välfärdspengar Budget minskas från 20,5 mnkr till 11,2 mnkr -9,3

Fastighetsnämnden Ökat avkastningskrav externa hyresgäster -4,7

Servicepartner Resultatkravet sänks från 1 mnkr till 0 mnkr 1,0

Rationaliseringskrav -71,8

Administrativ besparing -30,0

Summa kostnadsökning 376,2

 

Demografi, mnkr Årsplan 

2019

Föreskolenämnd Fler barn 21,4

Förskolelokaler 13,0

Grundskolenämnd Ökat elevantal i grundskolan 48,5

Ökade lokalkostnader 20,0

Skultuna kommundelsnämnd Ökat elevantal i grundskolan 1,0

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnd Ökat elevantal i gymnasiet 27,1

Minskat antal särskoleelever -9,7

Ökade lokalkostnader 5,6

Ökat antal vuxenutbildning 4,1

Summa demografi 131,0
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Övriga volymökningar och tidigare beslut Årsplan 

2019

Grundskolenämnden Grundskolesatsning 4,9

Kompensation resursfördelning 9,0

Grundskolesatsning från hösttermin -18 20,0

Fritidshem utökad tid 2,8

Önstahallen kompensation 0,4

Avgår andel Skultuna kommundelsnämnd -0,8

Skultuna kommundelsnämnd Grundskolesatsning, utökad fritidshem mm 0,8

Äldrenämnden Hemtjänstsatsning helårseffekt 10,0

Idrottsnämnden Önstahallen kompensation 0,4

Fördelas ut Fastighetsförsäkring ökar 9,0

Beslutade satsningar 

summa

56,5

Grundskolenämnd Grundskolesatsning 34,0

Skultuna 

kommundelsnämnd

Grundskolesatsning 1,0

Äldrenämnden Förstärka arbetet att ta bort detaljerad 

tidsstyrning, kvalitetsuppföljning och 

påbörja borttagandet av delade turer

8,2

Inrätta äldrekommission (tvåårssatsning) 1,5

Kommunstyrelsen Satsning på att stärka 

landsbygdskompetensen

0,3

Satsning Utveckla Västerås 45,0

Individ och familjenämnden Ökat behov av försörjningsstöd och 

vårdkostnader till följd av den ökade 

befolkningen och flyktingar 2015

26,5

Vårdkostnad volymökning

Volymökning våld i nära relationer

Ny lag- barnplacering vid våld i nära 

relation

Ny förvaltningslag, tolk och översättning

Äldrenämnden Fler äldre i befolkningen 21,2

Minskad hyreskostnad Karlslund -7,0

Nämnden för 

funktionshindrade

Utbyggnad av särskilda boenden 

eftersläpande behov

22,6

LSS/kvalificerad tillsyn volymökning 13,0

Tekniska nämnden Drift gator och parker, ökade volymer 1,0

Fördelas

Summa demografi och 

volymökning Äldre, funktionshindrade, individ mm 77,3
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Inledning 
 
De stora utmaningarna som Västerås Stad har de närmaste åren är kopplade till att staden fortsätter 
växa, att vi måste säkra kompetenser i våra verksamheter och att digitalisering är nödvändigt för att 
effektivisera.  
 

Växande stad  
Västerås passerade förra året 150 000 invånare. I den takt som staden växer och kommer att 
fortsätta växa enligt gällande prognoser innebär det konsekvenser och utmaningar för stadens 
verksamheter och att organisationen kan hantera dessa.  
 
Med Översiktsplan 2026 som bas tas nya handlingsplaner fram och det görs fördjupade 
översiktsplaner, strategiska utredningar och tematiska tillägg. Under 2019 slutförs arbetet med 
kompletteringsstrategin som även inkluderar scenarier för framtida hållbar bebyggelsestruktur. 
 
Under 2019 kommer fokus för bostadsbyggandet vara att genomföra åtgärder enligt handlingsplan 
för bostadsförsörjning 2018-2019, samt påbörja handlingsplan 2020-2021 i syfte att nå målen i 
program för bostadsförsörjning 2018-2021. Utveckling av bostadsbyggnadsprocessen fortgår och 
arbetar med ständiga förbättringar för att effektivisera och öka kvaliteten i processen. 
 
I takt med att staden växer, utökas vägnät och cykelvägnät. Det blir fler gator, gång- och cykelvägar, 
parker och lekplatser att sköta och samtidigt blir det svårare att klara underhållet. Bostadsområden 
växer och tillkommer och resandet med kollektivtrafiken fortsätter att öka vilket gör att turtätheten 
på sikt behöver utökas. 
 
Det finns ett stort behov av verksamhetslokaler som måste planeras och dimensioneras i samverkan 
mellan flera verksamheter. Behovet har koppling till bostadsbyggandet i stort men det handlar även 
om att planera och dimensionera befintliga lokaler. Det handlar bland annat om nya skolor och rätt 
skola på rätt plats beroende på var det byggs och planera placering av program på gymnasieskolorna 
optimalt men även andra verksamhetslokaler. Ett arbete har påbörjats med att se över olika 
stadsdelar med avseende på möjliga framtida placeringar av fastigheter för stadens verksamheter, 
eventuella avyttringar och alternativanvändning. Detta underlag ska kunna användas för en mer 
långsiktig planering. 
 

Hållbar utveckling 
För att fortsätta vara en av Sveriges bästa miljökommuner behöver arbetet inom ekologisk hållbarhet 
breddas ytterligare och ett nytt program för ekologisk hållbarhet ska antas under 2019. Det finns 
även utmaningar med att säkerställa ett Västerås som växer inom ramarna för ekologisk hållbarhet. 
Det ökade trycket på bostadsbyggande och infrastruktur medför ökat behov av systematiskt arbete 
med ekologisk hållbarhet i hela samhällsbyggnadsprocessen. Behovet av att skydda vatten och 
naturområden ökar när staden tar nya markområden i anspråk. Även behov av att sanera och 
återställa markområden ökar då staden förnyas. 
  
Under 2018 antogs programmet för Social hållbarhet. En stor del av arbetet under 2019 kommer att 
präglas av det nya programmet. De utpekade målområden handlar om hälsa, arbete, bostäder, 
demokrati och delaktighet, trygghet och levande stadsdelar samt utbildning. Inom alla dessa 
områden kommer arbeten inledas som syftar till förflyttningar inom social hållbarhet. Inte minst 
utbildning blir viktigt, kopplat till det uppdrag som Kommunstyrelsen har att leda en skolutveckling 
för stadens alla verksamheter. 
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Kraven på den ekonomiska planeringen ökar utifrån de utmaningar som vi kan förutse åren framöver. 
Den demografiska utvecklingen medför stora utmaningar generellt för kommuner och regioner. 
Samtidigt står Västerås inför stora och komplexa investeringsprojekt inom infrastrukturen som ökar 
kraven på handlingsberedskap och beslutsunderlag. Frågan gäller både de kommunala bolagen och 
stadens styrelser och nämnder. 
 
Samverkan, samproduktion och samhandling är begrepp som nämnder och styrelser använder för att 
beskriva hur man med gemensamma krafter och med olika kompetenser ska åstadkomma 
förändringar som stärker den sociala hållbarheten: med andra aktörer inom samma 
verksamhetsområde, med aktörer inom andra verksamhetsområden, inom och utom Västerås stads 
organisation. Det är något som är viktigt för verksamhetsutvecklingen och för att nå gemensamma 
målsättningar. 
 

Kvalitets- och processutveckling 
Det största gemensamma process- och kvalitetsutvecklingsprojektet i Västerås stad under 2018 och 
2019 är införandet av ett IT-stöd för verksamhetsstyrningen. Det primära syftet är att effektivisera 
arbetet för alla involverade i planerings- och uppföljningsarbetet och att underlätta för första linjens 
chefer att få en bättre överblick av sin verksamhet och tydligare se den röda tråden i styrningen, från 
enhetens aktiviteter till stadens övergripande mål.  
 
Att hela tiden se över och effektivisera processer i våra verksamheter är grundläggande för såväl 
kvalitetsutveckling som verksamhetsutveckling och det är ett arbete som sker löpande och 
systematiskt genom ständiga förbättringar. I nämnders och styrelsers planeringsunderlag finns 
exempel på prioriterade kvalitets- och processutvecklingsfrågor.  Här är ett axplock (digitalisering 
lyfts som egen rubrik): 
 

 Införa tidredovisning för att få bättre möjlighet att planera och följa upp resurser i relation 

till produktion (byggnadsnämnden). 

 Utvärdera internhyresmodellen som infördes 2016 (fastighetsnämnden). 

 Enklare placeringsförfarande för vårdnadshavare gällande ansökan och placering i förskolan 

(förskolenämnden). 

 Utveckla en kvalitetsmodell för upphandling som innebär att man tar fram en modell för 

partnerskap med fokus på leverantörens processer för hållbar och långsiktig utveckling 

(äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning). 

 Utveckla invånardialogen för att ännu bättre tillvarata Västeråsarnas synpunkter och tankar 

(tekniska nämnden). 

 Utveckla metoder för analys av kunskapsresultaten (grundskolenämnden). 

 

Verksamhetsförändringar 
I juni beslutade kommunstyrelsen att avveckla beställare och utförare inom vård och omsorg, 
arbetsmarknadsåtgärder, fritid- och förebyggande och teknisk verksamhet.  
 
Styrelsen för vård och omsorg försvinner. Nuvarande förvaltningarna Västerås vård och omsorg och 
sociala nämndernas förvaltning organiseras i en ny organisation från 1 januari. Den nya 
förvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, kommer att styras av två nämnder, äldrenämnden 
och nämnden för personer med funktionsnedsättning. 
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Teknisk produktionsstyrelse försvinner som nämnd. Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenader 
delas upp och verksamheten överförs till de förvaltningar som idag är beställare av verksamhet, dvs 
teknik- och fastighetsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen. I samband med omorganisationen överförs ansvaret för förebyggande 
verksamhet till kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. 
 
Omorganisationen får konsekvenser för om och hur beställare- och utförarverksamhet ska bedrivas, 
när dagens beställare och utförare blir organiserade i en gemensam förvaltning. Det omfattar 
förändrade beställningar och ersättningar på grund av ombyggnationer, översyn av 
ersättningsmodeller, nya boenden, ökade krav från IVO som kan leda till snabb omställning till egen 
regi. 
 
Byggnationen av Nya Lögarängsbadet är i full gång och beräknas hålla tidsplanen med invigning våren 
2019. Driften av det nya badet kommer att skötas av extern part. Nuvarande utebadet tas ut drift 
efter sommaren 2018. Även driften av Kristiansborgsbadet kommer att skötas av extern part. Detta 
innebär verksamhetsförändringar för styrelsen för stöd, fritid och entreprenad. 
 
Västerås stad står inför stora utmaningar i att regering och riksdag håller ett mycket högt 
lagstiftningstempo, både avseende sådant som rör staden som kommunal organisation 
(strukturlagstiftning) och sådant som rör sakområden (verksamhetsanknuten lagstiftning). Ny 
kommunallag, förvaltningslag, lag om kommunal redovisning, dataskyddslagstiftning, lag om 
kommunal avtalssamverkan och NIS-direktiv ställer alla höga krav på anpassningsförmåga och att 
hantera nya arbetsuppgifter likväl som resurstilldelning för att kunna leva upp till ny lagstiftning.  
 
Skolverket har kommit med flera förändringar som gäller från höstterminen 2018 och som påverkar 
verksamheten, bland annat ny timplan för grundskolan och förskoleklass blir obligatorisk skolform. 
Det kommer också bli obligatoriskt att erbjuda lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som inte klarar 
kunskapskraven för gymnasiebehörighet. 
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Styrning för god ekonomisk hushållning  

Styrningen i Västerås stad 

Styrsystemet i Västerås stad är ramen för styrningen och vårt sätt att sortera kommunfullmäktiges 
uppdrag att styra och följa upp verksamheterna för att säkerställa att de politiska målen och 
uppdragen får genomslagskraft i organisationen. Det ska bidra till att visioner och mål nås samtidigt 
som det genererar en god ekonomisk hushållning, det vill säga att vi uppnår bästa möjliga nytta för 
kommuninvånarna med de resurser som står till förfogande. 

Fullmäktige styr nämnderna till största delen på tre olika sätt 

• Genom direktiv och reglementen direkt till en nämnd eller styrelse till de kommunala 
grunduppdragen. 

• Genom de strategiska uppdragen som är medellångsiktiga (mandatperiod) mål inom ett fåtal 
områden som ska bidra till att vi når den långsiktiga målbilden, Vision 2026 – Staden utan 
gränser. 

• Genom mål, inriktningar och uppdrag som återfinns i våra styrande dokument och i beslut i 
samband med årsplan eller uppföljning (delår och årsredovisning). 

Detta är det totala uppdraget som varje nivå av organisationen ska planera för och följa upp. 

Fullmäktige beslutar även om övergripande målen för styrkortet som ska säkerställa att vi kan 
leverera vårt totala uppdrag. 

 

 

 

Årsplanen är kommunfullmäktiges verktyg att säkerställa god ekonomisk hushållning och att vi 
bedriver den verksamhet som politiskt har beslutats. I årsplanen gör kommunfullmäktige de 
viktigaste politiska prioriteringarna och ger generella inriktningar för att kunna utvärdera 
verksamheterna. De fastställer övergripande mål och ekonomiska ramar för nämndernas och 
styrelsernas verksamhet med utgångspunkt i stadens vision. De utvärderar sedan nämndens och 
styrelsens åtaganden utifrån stadens övergripande mål och det uppdrag de gett till dem, i samband 
med två delårsrapporter och årsredovisningen.  Årsplanen är grunden för den utvärderingen. 
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Fullmäktiges mål för att uppnå god ekonomisk 
hushållning 

 

Strategiska utvecklingsområden 
 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten  
 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö  
 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås  
 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan  

 

Finansiella mål 
I lagstiftningen anges bland annat att kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse 
för god ekonomisk hushållning och att kommunen även ska ange mål och riktlinjer för verksamheten. 
För att uppnå detta krävs väl fungerande processer och ett styrsystem som håller samman delarna 
och helheten. Västerås stads finansiella mål är följande: 

 

 Stadens soliditet ska vara minst 40 procent. Soliditetsmåttet är förändrat så att det 
soliditeten mäts inklusive samtliga pensionsåtaganden och exklusive internbanken. 

 Stadens resultatmål i driftbudgeten över tid, exklusive realisationsvinster, ska uppgå till 2,5 
procent 

 Stadens upplåning för Västerås stads investeringar ska inte överstiga 1 miljard kronor 
 

Kommunfullmäktigs budget och den ekonomiska verksamheten i staden ska bedrivas så att de 
finansiella målen uppnås. 

 

Styrkort 
Styrkort är en modell i styrsystemet för att planera och följa upp att verksamheterna kan leverera sitt 
fulla uppdrag utifrån fyra perspektiv: kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Styrkortet tas fram 
på organisationens olika nivåer för att se till att Västerås stad når de övergripande mål som 
fullmäktige har beslutat om. De övergripande målen gäller för hela Västerås stad. 

 

Perspektiv Övergripande mål 

Kund Vi har nöjda kunder och invånare 

Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat 

Ekonomi Vi har ekonomi i balans 

Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 

Alla styrelser och nämnder ska i sina styrkort beskriva hur de ska nå de övergripande målen genom 
att visa vad de måste fokusera på för att nå målen (kritiska framgångsfaktorer) och hur de ska mäta 
att de rör sig åt rätt håll (indikatorer). Till indikatorerna ska också styrtal sättas och aktiviteter 
fastslås. Övriga mått och nyckeltal, som är viktiga för styrelsen och nämnden att följa men som inte 
kopplas till styrkortet, samlas i ett följekort. 
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Kund  

I det här perspektivet är det kunden och deras upplevelse av Västerås stad i fokus. Är de nöjda med 
vår leverans, vårt bemötande och upplevs vi som tillgängliga för dem? 

 

För att Västerås stad ska ha nöjda kunder och invånare måste vi: 

 Se till att alltid ha bästa möjliga möte, med särskilt fokus på service och bemötande samt att 
skapa goda relationer och förtroende 

 Se till att kunden är nöjd med vår leverans 
 Se till att kunden är nöjd med vårt utbud 

 

Kvalitet  

Kvalitetsperspektivet är stort och handlar om hur vi utför och levererar våra tjänster, att vi har 
effektiva processer och levererar rätt kvalitet.  Systematiskt kvalitetsarbete, innovation och 
utveckling är viktiga beståndsdelar. 

 

För att Västerås stad ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi: 

 Arbeta med effektiva processer 
 Ha en rättsäker handläggning 

 

Ekonomi  

Ekonomiperspektivets fokus ekonomi i balans, nu och över tid, att verksamheterna ska klara de 
finansiella målen och är kostnadseffektiva. Verksamhetens planering måste ta hänsyn till långsiktiga 
konsekvenser. För Västerås stad ska ha en ekonomi i balans måste vi: 

 Ha kontroll över våra kostnader, komma tillrätta med obalanser och hålla budget 
 Bli mer kostnadseffektiva 
 Ha en effektiv resursfördelning 

 

Medarbetare  

Medarbetarperspektivet betonar att vi måste ha rätt kompetens för att leverera så bra verksamhet 
som möjligt. Engagerade medarbetare är en förutsättning för det. Genom engagerade medarbetare 
blir vi en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera fler och kompetenta medarbetare. 
Kompetensförsörjningsprocessen går hand i hand med styrkortets perspektiv. 

 

För att Västerås stad ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens måste vi: 

 Arbeta med kompetensförsörjningen 

  
  PERSPEKTIV   ÖVERGRIPANDE 

MÅL 
  KRITISKA 

FRAMGÅNGS-
FAKTORER 

  
INDIKATOR 

  
STYRTAL 

  
  AKTIVITETER 
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 Se till att medarbetarna känner trivsel, delaktighet och att de utvecklas 
 Se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet förbättras 

Strategiska utvecklingsområden 
 
Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från fullmäktiges sida för att uppnå 
strategiska mål för stadens utveckling under en mandatperiod. Uppdraget ska genomföras genom en 
samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra 
aktörer i kommunen. Detta innebär att den dagliga verksamheten och det grundläggande uppdraget 
kvarstår för styrelser och nämnder men att den gemensamma kraften riktas för att nå de mål som 
satts upp.  
 
Fullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna de strategiska 
utvecklingsområdena. Samtliga fyra områden bygger på att nämnder och styresler aktivt bidrar till 
måluppfyllelse på helhetsnivå utifrån respektive nämnds och styrelses uppdrag. 
 
Fullmäktige beslutade i juni 2015 om övergripande inriktning för de fyra strategiska utvecklings-
områdena i samband med beslut om årsplanen för 2016 
 
 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten  
 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö  
 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås  
 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan  

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten är ett utvecklingsarbete för att finna nya former 
på stadsdelsnivå för att tillförsäkra alla jämlika förutsättningar för välfärd, att stärka tilliten i det 
lokala och till samhällsfunktionerna och en ökad framtidstro. Utgångspunkten är det offentligas 
uppdrag för hållbar utveckling som är formulerad i regeringsformen. Nämnder och styrelser ska bidra 
i detta utvecklingsarbete inom ramen för det strategiska utvecklingsområdet. Övergripande mål är 
en verksamhetsutveckling för att kunna möta behov i våra stadsdelar, att öka samverkan med 
externa aktörer, som t ex civilsamhälle, näringsliv och myndigheter, öka inslag av flerprofessionell 
samverkan i uppdragen och att stimulera insatser som bidrar till socialt hållbara stadsdelar.  
 
”Sammanhållen satsning på den fysiska livsmiljön” innebär att staden tydligt pekat ut målet att 
bygga minst 4000 bostäder under perioden. Detta betyder att samtliga nämnder och styrelser i sin 
årsplanering inom tillämpliga delar har att följa stadens riktlinjer för bostadsförsörjning och i 
planeringen beskriva hur och på vilket sätt man avser bidra till det övergripande målet.  
 
Utvecklingsområdet ”Höjd kunskap och kompetens” innebär att staden effektivare samordnar, 
nyttjar, kommunicerar och utvecklar redan befintliga arenor och samarbeten med bäring på 
kompetensförsörjning som idag sker inom respektive nämnd och styrelse. Dessa aktiviteter och 
insatser skall utgå från den gemensamma målbilden om ökad kunskaps- och kompetensnivå.  
 
Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan innebär att vi ska minska de 
klimatpåverkande utsläppen som sker i Västerås med 60 % till 2020. Arbetet styrs av 
Klimatprogrammet och dess handlingsplan där det utöver ansvar för specifika åtgärder även finns ett 
generellt ansvar att alla styrelser och nämnder ska planera och genomföra all sin verksamhet så att 
negativ klimatpåverkan minimeras. 
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Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten  
Det strategiska utvecklingsområdet syftar till att stärka den sociala hållbarheten i stadsdelarna 
genom att utveckla metoder och modeller för stadsdelsarbetet som involverar boende och 
verksamma i området i en gemensam utveckling av stadsdelen. Framgångsrik verksamhet ska sedan 
tas tillvara över hela staden.  
 
Utvecklingsarbetet sker genom en ökad samproduktion med externa aktörer, ökat flerprofessionellt 
samarbete, en förstärkning av stadens stadsdelsutvecklingsarbete och metodutveckling med fokus på 
förändring på strukturell nivå.  
 
Utvecklingsarbetet inleddes 2016 i två geografiska områden – Skallberget och Viksäng/Öster 
Mälarstrand. Sedan september 2017 har arbetet expanderat till Råby. Den långsiktiga inriktningen är 
att bidra till att fler har en egenförsörjning, att öka inkludering och den sociala sammanhållningen 
mellan grupper och individer i stadsdelarna. Med dialoger som grund har flera aktiviteter genomförts 
och många metoder och modeller provats.  Bland de aktiviteter som genomförts kan nämnas 
skapandet av möteslokaler för samhällsservice och samhandling med civilsamhälle.   
 
I arbetet har framgångsfaktorer utkristalliserats som det flerprofessionella arbetet, dialoger som ger 
bra underlag för val av inriktning och bidrar till delaktighet, forum för möten och samverkans- och 
möteskompetens.  
 
Utvecklingsområdets främsta fokus är att skapa ett metod- och förändringsarbete som kan påverka 
stadsdelsarbetet och den sociala hållbarheten i hela staden. Av den anledningen är lärandet centralt 
mellan stadens olika aktörer, med andra städers utveckling och till internationella erfarenheter. För 
utvecklingsområdet är det av särskild vikt att arbetet samspelar med annan viktig utveckling som t ex 
med program och handlingsplan för social hållbarhet och av kommunstyrelsen beslutad 
organisationsöversyn av beställar-/utförarmodellen. 
 
En löpande utvärdering med beräkningar av samhällsekonomiska effekter pågår. I början av 2018 
färdigställdes en samhällsekonomisk analys och ett diskussionsunderlag avseende möjliga 
strukturella justeringar i organisation och arbetsformer för stadsdelsarbetet i Västerås. En 
slutrapport lämnas vid årsskiftet 2018/19 innehållande slutliga förslag på stadens sociala 
hållbarhetsarbete på stadsdelsnivå.   
 
Av nämndernas och styrelsernas planeringsunderlag framgår det att samtliga nämnder och styrelser  
kan beskriva hur de ett eller annat sätt bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i Västerås. 
Att verka för social hållbarhet är en ingående utgångspunkt för hela organisationens planering inför 
2019-2022. Hur man tar sig an frågan kring social hållbarhet varierar från nämnd till nämnd. För vissa 
nämnder är det en del av kärnuppdraget, för vissa nämnder är det en fråga om att lägga till nya 
perspektiv i planeringen. 
 
Sammantaget visar nämndernas underlag att det har skett en förflyttning i hela organisationen – att 
kraftsamla för social hållbarhet har blivit en naturlig del i planeringen. 
  

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö  
Ett strategiskt utvecklingsområde för Västerås är att nå våra mål i stadens 
bostadsförsörjningsprogram. Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 om ett nytt program 
för bostadsförsörjningen för 2018-2021, med fyra nya mål.  
 
Ett av målen är Bostäder för fler – planera för 40 000 bostäder till 2050. Det motsvarar 5 000 
bostäder 2018-2021.  
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Det sammanlagda utfallet för perioden 2014-2017 är 3 142 bostäder, vilket kan jämföras med 2 007 
färdigställda föregående 4-årsperiod. Trots att det har byggts mycket de senaste åren råder ändå en 
generell bostadsbrist. 
 
Den reviderade översiktsplanen 2026 som antogs i december 2017 anger planeringsinriktningen 
230 000 invånare 2050. För att svara upp mot denna befolkningsutveckling behövs 40 000 bostäder 
till 2050.  
 
Lika viktigt som det är att hålla tempot upp i byggandet är att de områden som byggs är attraktiva 
och hållbara i ett långsiktigt perspektiv. Både det tidigare programmet för 2014-2017 samt det nya 
programmet innehåller förutom kvantitativa mål även mål som är av kvalitativ karaktär. 
 
Trenden är att bostadsbyggandet ökar i Västerås. Bostadsbyggande har ökat kraftigt sen 2014 och 
byggherrarnas prognoser visar att intresset är fortsatt högt och att produktionen kommer att öka 
årligen.  Hösten 2017 visade sig en stagnation av framförallt bostadsrättsmarknaden i Stockholm, 
Uppsala och Örebro. Någon tydlig förändring i Västerås har ännu inte kunnat avläsas. Västerås 
påverkas av omvärlden och risk finns att något händer även på marknaden för nybyggda 
bostädsrätter i Västerås.  
 
Att arbeta tvärsektoriellt i arbets- och projektgrupper i staden är viktigt för en effektiv fysisk 
planering. Nämndernas deltagande i samhällsbyggnadsprocessen är avgörande för det strategiska 
utvecklingsområdet. Alla berörda nämnder pekar på att deras delaktighet i översiktsplane- och 
detaljplanegrupper är av största vikt för att få med alla aspekter av en god fysisk livsmiljö. Flera anger 
att de prioriterar detta arbete framför annat för att Västerås ska öka bostadsbyggandet samtidigt 
som andra kvalitéer inte går förlorade.  
  
Stadens digitaliseringsarbete ska främja de strategiska utvecklingsområdena. Byggnadsnämnden tar 
en framträdande roll inom digitalisering. Genom att få en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ökar 
förutsättningar för det strategiska utvecklingsområdets måluppfyllelse.  

 

Höjd kunskap och kompetens 
För att säkerställa fortsatt attraktivitet för orten, en expansiv arbetsmarknad och en levande stad 
måste Västerås stad ha fortsatt fokus på att höja kunskaps- och kompetensnivån på orten. Västerås 
har idag en tudelad arbetsmarknad med en relativt hög andel långtidsarbetslösa personer samtidigt 
som det råder brist på arbetskraft inom mer kvalificerade yrken.  
 
Målområdena och handlingsplan fastställdes i november 2017 och innefattar bland annat 
  

 en ökad andel av elever med gymnasieexamen inom 3 år 

 ökad andel godkända i alla ämnen åk 9, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund, 

 ett minskat kompetensgap 

 en ökad andel av icke-traditionella yrkesval  

 en minskning av tiden till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. 
 
Sedan december 2017 har kommunstyrelsen haft två angränsande uppdrag från Kommunfullmäktige 
– dels att ”tillsammans med de tre skolnämnderna ta fram övergripande konkreta mål för 
skolverksamheterna och föreslå dessa för kommunfullmäktige så att de blir gällande för alla stadens 
verksamheter”, dels att ”leda en skolutveckling där alla verksamheter tar sitt ansvar för att stötta 
elevernas lärande så att kunskapsresultaten förbättras”.  
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En viktig förutsättning för Västerås framtida utveckling är skolan. Barn och ungdomar som går i skolor 
i Västerås ska ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har formulerat Västerås skolstadsvision. Denna uttrycker att ”Västerås är en 
ledande skolstad där alla barn, elever och studerande har tillgång till bästa möjliga lärande. De 
utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta, ansvarstagande individer i Västerås och världen”.  
 
I Västerås ligger ansvaret för den pedagogiska verksamhet som bedrivs inom skolan de pedagogiska 
nämnderna (förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden). Barnen och ungdomarna – våra elever – finns samtidigt i ett större 
sammanhang, där bland annat barnens skolväg, relevant praktik/prao, tillgång till vuxna förebilder, 
medvetenhet om framtidens arbetsmarknad, studiero på fritiden, sociala sammanhang med 
jämnåriga, ekonomisk trygghet, mm är faktorer som bidrar till att barnen och ungdomarna ges 
förutsättningar för det egna lärandet och studiemotivationen. 
 
För planeringen framåt kommer därför kraftsamlingen kring kunskap och kompetens bli än tydligare 
och med mål kopplade till kunskapsresultaten, elevernas trygghet och tillit, samt deras tro på sig 
själva. De samlade effekterna av en sådan kraftsamling förväntas bli att våra elever har markant 
förbättrade kunskapsresultat, och barn, elever och studerande trivs och upplever att de utvecklas 
och når sina mål.  
 

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan  
Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan innebär att Västerås stad ska minska de 
klimatpåverkande utsläppen som sker i Västerås med 60 % till 2020 och med 80 % till 2030. Arbetet 
styrs av Klimatprogrammet och dess handlingsplan där det utöver ansvar för specifika åtgärder även 
finns ett generellt ansvar att alla nämnder ska planera och genomföra all sin verksamhet så att 
negativ klimatpåverkan minimeras. 

  
Under 2017 reviderades Klimatprogrammet och antogs av kommunfullmäktige. Nya mål till år 2030 
och år 2040 är nu beslutade som anger en snabbare takt i utsläppsminskningen. År 2040 ska Västerås 
stad ha utsläpp nära noll både i Västerås geografiska område och i den egen organisation. Nytt 
åtgärdsområde är konsumtion. 2018 genomfördes kunskapshöjande aktiviteter. Arbetet fortsätter 
nästa år då även metodutveckling för att beräkna hur stor klimatpåverkan Västerås stad har ska ingå. 
 
Den åtgärd som har gett störst effekt är drifttagandet av block 6 vid kraftvärmeverket. Dess effekt på 
totalutsläppen för Västerås kommer vi att se de kommande åren. Andra åtgärder som vi ser ger 
effekt men som är svårare att beräkna är information och rådgivning. Totalt har utsläppen för 
Västerås som geografiskt område minskat med 48 % mellan 1990 och 2015 vilket ger oss goda 
förutsättningar att nå det övergripande målet. I oktober 2017 togs första spadtaget för Mälarenergis 
Block 7.  
 
I Västerås stads egen organisation har arbetet med energieffektiviseringar i bostäder och lokaler gett 
störst effekt men även utbyte av fossila bränslen i fordon har en viss effekt.  
 
Ett fortsatt arbete med de åtgärder som finns i handlingsplanen för Klimatprogrammet kommer att 
ske under 2019, vilket bidrar till att nå de uppsatta målen.  
 
Det är viktigt att alla nämnder bidrar med åtgärder så att negativ klimatpåverkan minimeras. 
Nämnders och styrelsers beskrivningar visar att utvecklingsområdet finns med i planeringen för 
perioden 2019-2022 vilket är positivt. En analys av förvaltningarnas miljöpåverkan kommer att 
genomföras under 2018. 
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Kompetensförsörjning 
Västerås stad arbetar kontinuerligt med strategisk kompetensförsörjning och har under våren 2018 
identifierat ett flertal områden kopplat till kompetensförsörjningsprocessen och aktiviteterna inom 
stadens gemensamma HR-modell ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). 
 
Varför det är viktigt att stärka arbetet med kompetensförsörjning: 
 

- Enligt SKLs rapport 2018 kommer välfärden att behöva öka antalet anställda med knappt  
200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 
300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Antalet pensioneringar är dock färre än i 
SKL:s tidigare prognos. Behovsökning och pensionsavgångar fram till 2026 summeras till  
508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och gymnasieskola. 
 

- I brist på kompetens behöver man skapa förutsättningar för att systematiskt arbeta med 
analys, strategi, aktiviteter samt uppföljning av kompetens kopplat till 
verksamhetsuppdraget. Att se helheten och hur delarna inom ARUBA påverkar varandra är 
en viktig framgångsfaktor. 
 

- Att utveckla och behålla kompetens är viktig framgångsfaktor i 
kompetensförsörjningsarbetet. Detta för att skapa möjligheter och tillvarata kompetens på 
ett optimalt sätt. 
 

- Att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart och trovärdigt arbetsgivarerbjudande är 
idag ett måste för att kunna möta de utmaningar som välfärden och kommunverksamhet 
står inför kopplat till kompetensförsörjning. För att kunna möta dagens och morgondagens 
utmaningar inom exempelvis innovation, digitalisering och social hållbarhet. 
 

Nuläge 
Förväntade bristområden 2019 – 2022 spänner i stort sett över hela stadens arbetsområden. Störst 
är behovet inom skola och utbildning, vård och omsorg, socialtjänst och inom de tekniska 
yrkesområdena. De rekryteringsutmaningar som identifierats inom de olika verksamhetsområdena 
tidigare i år och föregående år är de samma och prognosen visar att det kommer vara ännu svårare 
att attrahera och rekrytera kompetens för att klara uppdraget. Nuläget visar också att det råder stora 
organisatoriska och ekonomiska skillnader mellan förvaltningarna vilket resulterar i att 
förvaltningarna har olika förutsättningar att utveckla och behålla kompetens. Speciellt märkbart är 
detta inom förvaltningen Vård och Omsorg.  
 
Samtliga nämnder/förvaltningar arbetar med kompetensförsörjning och prioriterade aktiviteter inom 
ARUBA dock ser process/arbetssätt olika ut beroende på förvaltning. Många förvaltningar lyfter även 
vikten av att kunna erbjuda ett hållbart medarbetarskap där arbetsmiljö och hälsa, 
kompetensutveckling och ett hållbart ledarskap är kritiska framgångsfaktorer för att kunna behålla 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 
 
Målet för Västerås stad är att vara Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Om det ska vara 
möjligt måste Västerås stad bland annat komma tillrätta med de mycket ojämlika förutsättningarna 
som finns mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet. Chefer och medarbetare i olika 
kommunala förvaltningar har väldigt olika villkor. Generellt kan man säga att chefer i tekniska 
förvaltningar har bättre förutsättningar än förvaltningar inom vård, omsorg och skola. Resurserna 
och förutsättningarna är genomgående mycket ojämnt fördelade mellan de kvinnodominerande och 
de mansdominerade förvaltningarna.  
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Lönekartläggningen för 2018 visar att Västerås stad fortfarande har ett arbete kvar för att få en 
önskvärd lönestruktur. Mer kvalificerat arbete ger inte alltid högre lön. Marknadslöneläget är mycket 
tufft att matcha för vissa yrkesgrupper. Medarbetare som rekryteras till Västerås stad får generellt 
sett högre lön än vid internrekryteringar. Västerås stad har strukturella löneskillnader som behöver 
åtgärdas. Män tjänster bättre än kvinnoer i likvärdigt svåra yrken. Skillnaden på totalen för staden 
handlar om att män i genomsnitt tjänar omkring 2 000 kr mer i månaden än kvinnor. 

Åtgärder 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen 
behöver Västerås stad vara attraktiv arbetsgivare med ett trovärdigt, hållbart och attraktivt 
arbetsgivarerbjudande. Detta erbjudande gäller både för nya och befintliga medarbetare. Vi behöver 
i allt högre grad kunna erbjuda våra medarbetare  
 

 en hållbar och inkluderande arbetsmiljö som präglas av ”alltid bästa möjliga möte” 

 en hållbar ledarutveckling och ledarskap där chefers förutsättningar är en prioritet  

 en kompetensutveckling som utgår ifrån uppdraget och matchar det till medarbetarens 
kompetens, drivkrafter och potential 

 nya utmaningar inom staden där medarbetarna kan utvecklas inom och mellan 
förvaltningsgränser (tillvarata kompetens och se möjligheter inom yrkesområdena) 
 

När konkurrensen om kompetens hårdnar behöver Västerås stad ständigt utveckla sin 
attraktionskraft och nå ut till relevanta målgrupper på arbetsmarknaden.  
 
Att skapa viktiga samarbeten med högskola och universitet och nå studenter med ett attraktivt 
”studenterbjudande” är av mycket viktigt långsiktigt i kompetensförsörjningen. 
 
Prioriterade åtgärder för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning 
För att kunna rikta och prioritera rätt åtgärder inom ARUBA behöver Västerås stad arbeta långsiktigt 
och aktivt med att: 
 
Skapa mer jämlika förutsättningar inom och mellan förvaltningarna för att skapa förutsättningar för 
ett trovärdigt, hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Jämlika förutsättningar handlar framför 
allt om att säkerställa enheternas storlek så att en enhetchef har omkring 35 medarbetare att 
ansvara för, åtgärda strukturella löneskillnader vilket innebär att säkerställa att kvinnor inte ges lägre 
lön än män, tillse att både kvinnor och män ges den arbetsplatsutrustning som arbetet kräver samt 
att tillräckligt administrativt stöd ges till både kvinno- respektive mansdominerad verksamhet.   
 
Att åtgärda de ojämlika förutsättningarna som stadens förvaltningar har kommer att kräva 
ekonomiska resurser. Att ha ett rimligt antal medarbetare antas vara den enskilt viktigaste faktorn 
för att chefen ska kunna åstadkomma ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, skapa trivsel, minska 
sjuktalen och leverera en välfärd med god kvalitet. 
 
För att åstadkomma detta behöver fler chefer anställas inom verksamheterna, framförallt inom vård, 
omsorg och skola. Om varje chef ska ha cirka 35 medarbetare behöver det anställas omkring 50-70 
nya chefer. Beräkningen är svår att göra och får betraktas som ett antagande. 
 
För att möjliggöra att fler chefer kan anställas behöver ekonomiska resurser i form av tillfälliga 
ramhöjningar avsättas de kommande åren. Utökningar av chefer antas kosta omkring 50-70 mnkr, 
om varje chef antas kosta cirka 1 mnkr per år. Viktigt i detta sammanhang är att utökningen sker 
etappvis och att en ramökning behövs under flera år för att genomföra detta. 
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Det finns en hypotes att sjuktalen sjunker i takt med att cheferna får färre medarbetare att hantera, i 
kombination med att andra aktiva åtgärder arbetas med för att få bukt med sjuktalen. Exempelvis 
arbetar staden från och med hösten 2017 med aktiv sjukskrivning. Aktiv sjukskrivning innebär att 
cheferna arbetar aktivt med att stoppa inflödet av upprepade sjukfall. I takt med att sjuktalen 
sjunker, sjunker även kostnaderna för dessa och nämnderna behöver på så vis inte längre 
ramförstärkningar. Ett antagande är att om sjuktalen halveras, frigörs omkring 50-60 mnkr som idag 
krävs för sjuklön och vikarier. Dessa medel kan då finansiera lönen för fler chefer. 
 
Att komma tillrätta med de strukturella löneskillnaderna är en nödvändighet. En beräkning är svår att 
göra, men ett antagande baserat på kända löneskillnader mellan män och kvinnor är att cirka 3 000 
kvinnor tjänar omkring 2 000 kr lägre i månaden är män. Kostnaden för att ge dessa kvinnor samma 
lön som männen innebär ca 100 mnkr i ökad kostnad. Det ska jämföras med att den årliga 
löneöversynen i Västerås stad kostar cirka 150 mnkr. Ett sätt att börja åtgärda de strukturella 
löneskillnaderna är att destinera stora delar av löneöversynsutrymmet till kvinnorna. Lönen ska 
självklart användas som det styrmedel det är och ska vara. Lönen ska vara individuell och 
differentierad och baseras på de lönegrundande faktorerna individuell prestation, svårithet i arbetet 
och marknad. Viktigt att beakta är att det förmodligen behövs en större löneöversynssumma än 150 
mnkr per år om staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Arbeta ännu mer strategiskt med kompetensförsörjningen, en stadsövergripande 
kompetensförsörjningsprocess. Detta för att skapa samsyn, förutsättningar och verktyg för samtliga 
nämnder/förvaltningar ska analysera kompetensen kopplat till verksamhetsuppdraget och därefter ta 
fram prioriterade aktiviteter utifrån ARUBA-modellen. Arbeta ännu mer strategiskt med 
kompetensförsörjning innebär bland annat att nyttja kompetensen rätt, möjliggöra för medarbetare 
att arbeta mer och längre, marknadsföra jobben och tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

 

Jämställdhetsintegrering 
Begreppet jämställdhetsintegrering och jämställdhetsintegrerad budget har fått fortsättningsvis fått 
genomslag i nämnder och styrelser. 
  
Nedan följer några exempel på jämställdhetsintegrering av nämnderna: 
Fastighetsnämnden arbetar exempelvis med kravställning vid upphandlingar. Vid upphandling av 
såväl ramavtal som entreprenader, ställer Fastighetsnämnden krav på antidiskriminering vilket 
innebär att entreprenören eller konsulten ska kunna uppvisa målinriktat arbete enligt 
Diskrimineringslagen, för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.  
 
Förskolenämnden och grundskolenämnden har som ett första steg tagit fram handlingsplaner med 
tillhörande aktiviteter. Exempel på aktiviteter är: följa upp och analysera effekter av arbetet med att 
motverka traditionella könsmönster i det systematiska kvalitetsarbetet, höja kompetensnivå hos 
förskolechefer och hos medarbetare inom jämställdhet, normmedvetenhet och normkritiskt 
perspektiv samt statistik och analyser ur ett genusperspektiv ska ligga till grund för beslut. 
Kulturnämnden kommer att fortsätta arbetet med att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra 
verksamhetens kommunikation, både i bild och språkbruk. Vidare ska man göra en genusanalys av 
enkätundersökningen, Omnibusundersökning  – Fråga Västerås 2017,  och jämföra den med 
nämndernas anslag kan vi se att Västeråsarna utnyttjar nämndernas totala erbjudanden på ett 
jämställt sätt. 
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Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad och inom Fritid och Förebyggande har sedan flera år haft 
jämställdhet och genus som prioriterat område. Sedan 2017 fortsätter detta arbete genom ”En 
kommun fri från våld” som bygger på bästa tillgängliga kunskap om effektiva 11 våldsförebyggande 
metoder med genusperspektiv. Vidare har jämställdhetspiloter utbildats på alla fritidsgårdar och 
material har tryckts upp för att användas i verksamheten. Familjecentrum har tillsammans med 
barnhälsovården på Bäckby startat upp gemensamma hembesök utifrån ”Rinkebymodellen” som nu 
har permanentats och fler Stockholmskommuner vill införa. Fokus är det jämställda föräldraskapet. 

 

Digitalisering 
Under våren 2018 har kommunfullmäktige antagit Program för digital förnyelse 2018-2021 och 
kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan kopplad till den. En riktlinje för att säkerställa riktigt 
och gemensamt ageranden är på gång. Så gott som alla nämnder och styrelser nämner digitalisering 
som ett område som är av stor vikt för verksamhetsutvecklingen de kommande åren i sina 
planeringsunderlag.   
 
Den digitaliserade processen behöver omfatta hela flödet i organisationen. Det innebär att inte bara 
digitalisera det som görs idag utan att process- och verksamhetsförbättra så att nya möjligheter 
utnyttjas. För att effektivisera ärende- och arbetsflöden behöver dessa automatiseras och 
information tillgängliggöras genom en utbyggnad av viktiga digitala möjliggörare. Idag finns lösningar 
som är mycket effektivare som kan ersätta befintliga arbetsmoment.  

 
Den 25 maj 2018 fick Sverige och EU en gemensam lagstiftning som reglerar hur behandling av 
personuppgifter får ske. Den nya dataskyddsförordningen (DSF) ersätter den svenska 
personuppgiftslagen (PUL). På engelska heter den nya dataskyddsförordningen General Data 
Protection (GDPR). Den nya lagstiftningen medför att enskilda personers rättigheter stärks.  
Västerås stad driver ett projekt för att göra det enklare för nämnderna att anpassa sig till DSF.  

 
Nedan följer viktiga IT-projekt som pågår eller kommer att påbörjas den närmaste tiden i Västerås 
stads förvaltningar. 
 
Inom byggnadsnämnden har ett arbete påbörjats för att digitalisera hela 
samhällsbyggnadsprocessen och arbeta för att Västerås stad har smarta detaljplaner med effektiva 
informationsöverlämningar före och efter planprocess. En förstudie kommer att påbörjas under 2018 
för digitalisering av detaljplaneprocessen. En viktig del av projektet är att avgöra hur exakta 
fastighetsgränserna ska vara digitalt. Från idé till genomförande bedöms processen vara 2-3 år. 

Förvaltningen arbetar vidare med kvalitetshöjning av bygglovsprocessen genom digitalisering. Ett 
stort arbete har lagts ned på att använda de senaste visualiseringsteknikerna som är 
tredimensionella eller virtuella för att få en ökad förståelse vid kommunicering och bättre planerings- 
och beslutsunderlag i samband med samhällsbyggnadsprojekt. Under sommaren kommer ett 
”visualiseringsbord” att lanseras vid stadshusentrén där Västerås kartor och aktuella detaljplaner ska 
kunna visas för medborgare bland annat tredimensionellt. Fysiska modellbyggen av översikts- och 
detaljplaner görs inte längre. 
 
Tidsredovisning infördes i början av 2018 för alla medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet 
är att få bättre möjlighet att planera och följa upp resurser i relation till produktion och att kunna 
fakturera direkt från tidsredovisningssystemet. 
 



23 

 

Miljö och hälsoskyddsnämnden uppdaterades sitt verksamhetssystem under förra året. Under 2018 
kommer ett nytt verksamhetssystem upphandlas för miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Systemet är 
en förutsättning för att kunna ta fram digitala tjänster och en effektiv modern ärendeprocess.  
 
Nämnden för idrott och friluftsliv är i behov av att utveckla e-tjänster inom verksamhetsområdet för 
bokning, betalning och uthyrning av anläggningar. Det finns även behov av att utveckla låsfunktioner 
på anläggningar. Ett nytt system är under upphandling och nämnden är delaktig i SKL:s 
kommungemensamma projekt att ta fram system för framtiden. 
 
Inom kulturnämnden finns ett behov av utveckling av hemsidor och tillgång till wifi för besökare på 
de olika besöksmålen. Det finns ett utvecklingsbehov att tillgängliggöra kulturarv via nätet. 
Vidareutveckling av bibliotekets webbplats och digitala tjänster inom ramen för den regionala 
bibliotekssamverkan är andra angelägna frågor. 
 
Äldrenämnden beslutade i november 2017 om strategi och planering för digitalisering och gäller 
mellan åren 2017- 2020. Där framgår bland annat en rad aktiviteter som krävs för ett breddinförande 
av teknik och förväntas innebära investeringskostnader och bibehållna personella resurser inom 
omsorgen. Samtidigt bidrar tekniken till ökad självständighet för den enskilde, ökad kvalité och 
tekniken blir en del i att säkra personalförsörjningen inom omsorgen.   
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning påbörjade våren 2018 ett projekt för att 
automatisera handläggarstöd. Först ska en kartläggning göras av vilka processer som är lämpliga att 
automatisera. Beroende på omfattning kan flera processer bli aktuella. Detta medför även att antal 
e-tjänster som erbjuds invånarna kan öka. 
 
Inom äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har tillgången till fiber 
och internet inom verksamheten kartlagts. Målsättningen är att verksamheterna ska ha tillgång till 
bredband om minst 100 mbit/s innan utgången av år 2020. Kostnaderna behöver beräknas och 
principerna för brukarnas tillgång till internet ska beslutas. 
 
Individ- och familjenämnden har startat ett projekt för att identifiera vilka administrativa delar inom 
ekonomiskt bistånd som kan digitaliseras. 
 
Fastighetsnämnden planerar att digitalisera hanteringen av serviceavtal kopplade till alla fastigheter 
och även digital bevakning av de villkor som ställs ibland annat markanvisningsavtal, köpeavtal och 
exploateringsavtal. 
 
Överförmyndaren planerar att investera i ett nytt verksamhetssystem med en fungerande e-tjänst 
om nämndens ram utökas. Orsaken är att förvaltningens befintliga verksamhetssystem på sikt 
kommer att upphöra. Det befintliga systemet kan inte ta emot data från e-tjänster, vilket är ett krav 
på system för att kunna utveckla verksamheten.  Syftet med e-tjänsten är att förenkla för kunden, 
det vill säga ställföreträdaren, men även kvalitetssäkra och effektivisera granskningen av 
årsräkningar. 
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Jämförelser med andra kommuner  
Jämförelse med andra kommuner visar hur väl Västerås resultat står sig i förhållande till de cirka 250 
kommuner som är med i undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2017. Mörkgrönt (1) 
visar att Västerås tillhör den bästa gruppen av kommuner, ljusgrönt (2) den näst bästa, gult (3) den 
näst sämsta och rött (4) den sämsta gruppen. Vi sorterar jämförelsen enligt styrkortets perspektiv. 
 

Kund 
 

Trend 
Jämförelse 
med andra 
kommuner 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med staden  1 

Hur väl det möjliggörs för invånarna att delta i stadens utveckling  1 

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet  3 

Elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan nytt 2 

Brukarnas bedömning av särskilt boende inom äldreomsorgen  3 

Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom äldreomsorgen  3 
 

Kvalitet 
 

Trend 
Jämförelse 
med andra 
kommuner 

Andel som får svar på e-post inom två dagar  2 

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

 2 

Väntetid i antal dagar för barn som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum  4 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende  4 

Handläggningstid för att få försörjningsstöd   

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

 3 

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 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år  3 

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

 4 

 

Ekonomi 
 

Trend 
Jämförelse 
med andra 
kommuner 

Resultat före extraord. poster (kommunen) som andel av skatt och generella statsbidrag   1 

Soliditet kommun *  3 

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år  3 

Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd  3 
 

Medarbetare 
 

Trend 
Jämförelse 
med andra 
kommuner 

Medarbetarengagemang, HME – ledarskapsindex  4 

Medarbetarengagemang, HME – motivationsindex  4 

Medarbetarengagemang, HME – styrningsindex  2 
 
* Jämförelse med 8-kommunsnätverk 

 

Kund 
Västerås stad visar i den här mätningen lite sämre resultat i jämförelse med andra kommuner. Vi har 
de senaste åren arbetat mycket med bemötandefrågor, kunden/invånaren är vårt fokus, vilket också 
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märks i resultatet. Det är ett kvitto på att vi arbetar i enlighet med vår värdegrund Alltid bästa 
möjliga möte. 
 
Kundernas bedömning av särskilt boende inom äldreomsorgen är låg jämfört med andra kommuner 
och trenden pekar nedåt. Måttet är en sammanvägning av ett antal delfrågor och det är några frågor 
som drar ner vårt resultat – hur lätt det är att få kontakt med personalen, förtroende för personalen, 
bedömning av maten och mat- och måltidsmiljö. 

Kvalitet 
Inom kvalitet hittar vi mått som mäter effektiv handläggning och resultat inom skola och individ- och 
familjeomsorg. Västerås ligger ungefär lika i jämförelsen som föregående år men trenden pekar 
nedåt för flera mått vilket vi måste vara observanta på. 
 
Andel som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum fortsätter att vara låg i jämförelse med 
övriga kommuner. De kommunala förskolorna klarar dock att erbjuda plats inom ramen för 
skollagens krav på plats inom 4 månader med ett fåtal undantag. Antal barn (genomsnitt per månad) 
som fått vänta på plats i förskola mer än 4 månader efter behovsdatum var 2017 0,25 barn, att 
jämföra med 2,4 föregående år.  
 
Både inom grundskola (åk 3, 6 och 9) och gymnasieskola har vi låga resultat (näst sämsta gruppen) 
och låga kostnader. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 exklusive nyanlända elever och elever 
med okänd bakgrund har försämrats jämfört med föregående år i Västerås. De kommunala skolorna i 
Västerås har försämrat sina resultat i högre grad än de fristående skolorna i Västerås. Andel elever 
som når kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 9 (samtliga elever, fristående och kommunala skolor) i 
Västerås har det senaste läsåret ökat. Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen i 
årskurs 9 exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund har däremot minskat det senaste 
läsåret. Viktigt att notera att vi har skolor som visar väldigt bra resultat så här är det viktigt att bryta 
ner statistiken på enhet och inte dra generella slutsatser.  
 
Vid en jämförelse av tillgängliga resultat mellan 2017 och 2018, (kunskapsresultat för åk 3 och 
resultat i engelska för åk 6 saknas), ser vi en svag positiv förflyttning inom resultatmåtten i 
utbildning, för både kommunal och fristående verksamhet.  
 

Ekonomi 
Västerås stad har en god ekonomi och vi visar ett gott resultat och en god soliditet. Soliditeten kan vi 
endast jämföra med ett 8-kommunnätverk då gängse soliditetsmått blir missvisande för de 
kommuner som precis som vi har en egen internbank som lånar ut till bolagen. 
 
Inom perspektivet ekonomi tittar vi även på andel förvärvsarbetande invånare och andel invånare 
som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd för att få en uppfattning om våra invånares 
möjlighet att generera skatteintäkter. Inom båda måtten ligger Västerås stad i den näst sämsta 
gruppen vid jämförelse av alla kommuner men trenden är positiv. Andelen förvärvsarbetande ökar. 

 

Medarbetare 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som sedan 2011 beräknas utifrån 
resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning och kommer från undersökningen 
Uppföljning av arbetsgivarepolitik & underlag för verksamhetssyrning – SKL. Västerås stad ligger på 
genomsnittligt värde eller mycket nära genomsnittligt värde på samtliga tre delindex inom HME i 
jämförelse med kommunerna i R9-nätverket där 9 jämnstora kommuner ingår. I jämförelse med 
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samtliga kommuner, vilket är det vi visar i tabellen, hamnar vi i den sämsta gruppen när det gäller 
ledarskap och motivation men i näst bästa när det gäller styrning. 

 

Jämförelse av kostnader i nätverket  
 
För att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett nationellt 
kostnadsutjämningssystem. Som underlag för kostnadsutjämningen räknas, för de stora 
kärnverksamheterna, en strukturkostnad fram för varje kommun. Strukturkostnaden visar vilken 
kostnadsnivå kommunen ska ligga på för att motsvara riksgenomsnittet när hänsyn tagits till 
strukturella olikheter som åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. 
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Grundskola inkl förskoleklass -9,4 -2,7 -7,2 5,5 -3,1 -1,7 -7,7 -11,1 -1,6 -4,3 

Gymnasieskola -1,8 -6,1 1,0 0,4 -4,7 -5,9 -6,4 -0,2 -2,8 -2,9 

Individ- och familjeomsorg 16,2 6,5 12,6 9,4 6,9 4,6 -0,5 12,4 9,0 8,6 

Äldreomsorg 0,4 0,2 7,1 -16,4 2,6 -15,2 4,4 -8,0 10,6 -1,6 

Tabell. Avvikelse redovisad kostnad mot standardkostnad (nettokostnadsavvikelse) 
 
 

Tabellen ovan visar hur mycket respektive kommuns verkliga kostnader procentuellt avviker från de 
strukturkostnader som räknats fram för den egna kommunen. I jämförelse med de övriga 
kommunernas avvikelser från strukturkostnaden är Västerås kostnadsnivå relativt hög för 
gymnasieskola och individ- och familjeomsorg.  Västerås har lägst kostnad i jämförelsegruppen för 
grundskola. Västerås har även låga kostnader för äldreomsorg. Inom äldreomsorgen är det ett stort 
spann, där Södertälje och Linköping har ännu lägre kostnader än Västerås, medan flera kommuner 
även har högre kostnad.  
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Planeringsförutsättningar 2019-2022 för  
Västerås stad 
 

Omvärldsanalys – verksamhet och konjunktur 

Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur. SKL:s bedömning är att BNP växer med närmare 3 
procent under 2018. Konjunkturen bedöms nå sin topp under 2019 för att sedan mattas av något. 
Under 2019 förväntas den inhemska efterfrågan försvagas. Nästa år förväntas tillväxten i 
investeringarna att växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som inte kommer att växa i 
samma takt som tidigare, även om det sjunker från en relativt hög nivå.  Hushållens och 
kommunsektorns konsumtion förväntas också öka långsammare än tidigare. Utvecklingen i 
omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men BNP i 
Sverige kommer att växa i långsammare takt. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga 
nivåer och löneglidningen är låg. Löneökningstakten i år ser ut att bli högre än 2017. Därmed blir det 
inhemska inflationstrycket svagt. Sammantaget bedömer SKL att det blir en inbromsning för såväl 
BNP som sysselsättningsgraden under 2019-2020.  
 

Skatteintäktsprognos och statsbidrag 

Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under de senaste åren. I och med att antalet arbetade 
timmar inte beräknas öka alls nästa år sker en uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Efter flera 
år med ökningstal på 4,5 procent eller mer förväntas ett par år med ökningstakt under det historiska 
genomsnittet. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar 
oss konjunktturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021.  

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och öka resurserna till välfärden tillförs kommun- 
sektorn 7,5 miljarder 2019. Staten ställer inga krav på hur statsbidraget ska utnyttjas och det är inte 
heller riktat till någon specifik verksamhet. För 2019 fördelas 4 miljarder enligt flyktingvariabler och 
3,5 miljarder är del av det generella statsbidraget. Från 2020 överförs bidraget successivt som en del 
av det generella statsbidraget, så att 2,4 miljarder fördelas enligt flyktingvariabler och 4,8 miljarder 
fördelas med det generella statsbidraget. Från 2021 fördelas hela välfärdsbidraget via det generella 
statsbidraget och ingår i det beräknade skatteunderlaget från SKL. Dessa statsbidrag ingår i den 
ökningen av skatteintäkter och utjämning som presenteras för Västerås stad. 

Höstpropositionen dröjer med anledning av att regeringsbildningen är oklar. 

Ökningen av skatteintäkter och utjämning har varit hög de senaste 2 åren, då den varit cirka 5 
procent och högre. För 2018 bedöms skatteintäkterna öka med cirka 3,6 procent (prognos 2018), för 
att sedan endast öka 3,4 respektive 3,3 procent 2019-2020.  
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Tabell, ökning av skatteintäkter, utjämning med mera i procent. För 2018 redovisas prognosen för 
skatteintäkterna. Skatteintäktsökningen 2019 bedöms fortfarande högre än 2018 och landar på 4,5 
procent. 

 

Demografi  

Det demografiska trycket på kommunens budget kommer att vara hårt de närmaste åren. 
Planeringen bygger på att det demografiska trycket kommer att fortsätta under hela 2020-talet.  
Om skatteunderlaget fortsätter att växa i genomsnitt motsvarande den genomsnittliga ökningen 
hittills under 2000-talet, det vill säga 3,8 procent, kommer den årliga ökningen av skatteintäkter att 
vara drygt 300 mnkr per år.  Ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och insatser till 
personer med funktionsnedsättning kommer tillsammans med löne- och prisökningar att kräva mer 
resurser än vad skatteintäkterna ökar med varje år.  
 
Konsumtionen av offentliga resurser är till stor del kopplade till antalet barn och elever i skolan samt 
antalet äldre. Kommunerna är nu på väg in i en period då volymerna ökar inom alla åldersgrupper 
där kommunerna lägger huvuddelen av sina insatser.  Inom äldreomsorgen väntas den stora 
ökningen i början av 2020-talet men vi kan redan nu se kraftiga kostnadsökningar.  

En växande stad behöver också bygga ut infrastrukturen inom flera sektorer. Investeringsbehoven de 
närmaste åren ligger på en betydligt högre nivå än de nivåer som vi upplevt de senaste åren.  
Finansieringen av kommande behov blir en svår utmaning som kommer att ställa större krav på 
kommunernas budgetplanering.  Enligt kommunallagen ska den ekonomiska planeringen präglas av 
långsiktighet, vilket bland annat innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service de 
beslutar om och själva konsumerar.   
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Befolkningsökning i olika åldergrupper 2018-2033, procentuell ökning 
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Källa: Västerås stads egen befolkningsprognos för perioden, färdigställd i maj 2018. Fram till 2023 är 
det framförallt ålderskategorin 80-89-åringar som ökar med cirka 20 procent. 13-19-åringar ökar 
cirka 17 procent. Både 0-5 åringar och 6-12-åringar ökar cirka 10 procent fram till 2023. 

Under de närmaste fem åren är det i första hand skola, förskola och äldre som har de största 
resursbehoven. En bit in i 2020-talet blir behovet av ökade resurser till skola och förskola något lägre 
men samtidigt ökar behoven i äldreomsorgen. De närmaste budgetåren är de redovisade behoven 
för insatser för personer med funktionsnedsättning betydligt högre än vad som direkt kan kopplas till 
den ökade befolkningen totalt. 

Elevantalet bedöms öka med cirka 3 000 elever jämfört med årsplan 2018. Ökningen är störst 2019, 
med drygt 900 elever. Det beror på att antalet elever 2018 är drygt 200 fler än i årsplan 2018. 
Ökningen är störst inom grundskola med 1 600 elever, gymnasiet 800 elever och förskola 550 elever. 
Med oförändrad andel som väljer kommunal skola/förskola skulle det innebära cirka 360 fler 
förskoleelever, cirka 1 100 fler elever i grundskolan och knappt 500 fler gymnasieelever. Totalt 
behöver Västerås stad planera för cirka 2 000 fler elever i sina verksamheter. 

 

Aktuellt ekonomiskt läge i Västerås stad 

Västerås stad hade ett positivt resultat för 2016. Resultatet enligt avstämningen av statens 
balanskrav, det vill säga resultat exklusive realisationsvinster med mera var 173 mnkr. Det 
motsvarade 2,4 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultatet låg nära stadens 
långsiktiga finansiella mål 2,5 procent av skatteintäkterna.  Merparten av styrelser och nämnder 
redovisade positiva budgetavvikelser 2016. De enda nämnder som hade större underskott var 
äldrenämnden -62,5 mnkr, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -12,7 mnkr och nämnden för 
funktionshindrade -5,3 mnkr. Äldrenämndens underskott berodde framförallt på ökade kostnader för 
hemtjänst i ordinärt boende. De ökade kostnaderna för nämnden för funktionshindrade berodde 
framförallt på fler personer med personlig assistans och ökade kostnader för placeringar för barn och 
ungdom. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden hade framförallt underskott på grund av fler 
elever i vuxenutbildningscentrum och högre kostnader för kommunal vuxen och YH-utbildning. 
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Västerås stad fick även ett positivt bokslutsresultat för 2017, årets resultat landade på 518 mnkr. 
Resultatet enligt statens balanskrav var 332 mnkr. Nämnderna redovisade totalt -8 mnkr i 
budgetavvikelse.  
 
Den verksamhet som hade störst underskott var individ- och familjenämnden -31,5 mnkr. Orsaken 
var framförallt en ökad volym placeringar inom vuxenvården och inhyrda konsulter inom 
myndighetskontoren. Nämnden för funktionsnedsättning fick ett underskott på -8,3 mnkr, främst på 
grund av ökad kostnad för personlig assistans. Äldrenämnden fick totalt en budgetavvikelse med -1,2 
mnkr, vilket är en markant förbättring jämfört med 2016 då underskottet var -62,5 mnkr. 
Äldrenämnden införde under året ett nytt regelverk för hemtjänst, vilket minskade kostnaden för 
hemtjänst som totalt kostade 3 mnkr mindre än budget. Styrelsen för vård och omsorg hade ett 
budgeterat resultat på -4 mnkr efter resultatöverföring, men fick resultatet 9,1 mnkr vid årets slut. 
Ökade kostnader för hemtjänst, boendestöd och larm, balanserades av förbättrat resultat för 
servicehusen och hemsjukvården. 
 
Budgeterat resultat 2018 är 150 mnkr för 2018 vilket motsvarar 1,9 % av skatteintäkter och 
statsbidrag. Prognosen för året, baserat på delårsresultatet per augusti, är 328 mnkr vilket överstiger 
budgeten. Prognosen för året sjunker under överskottsmålet, när man räknar bort 
realisationsvinster, intäkter från exploateringsverksamheten och andra engångsposter på 276 mnkr. 
Resultatet exklusive dessa engångsposter blir då 52 mnkr. Det finns beräkningar som visar att 
ytterligare miljöskuldsavsättningar kan behöva göras under året med ca 70 mnkr. Det försämrar i så 
fall ytterligare resultatet 2018.  
 
Orsaken till det låga resultatet är främst underskott inom individ- och familjenämnden med en 
prognos på -105 mnkr. De åtgärder som vidtagits för att minska underskottet ger inte effekt 
tillräckligt snabbt för att komma tillrätta med det stora underskottet under 2018. De ekonomiska 
bekymren inom individ- och familjenämnden bedöms fortsätta under 2019. Övriga nämnder som 
bedömer en större budgetavvikelse är nämnden för personer med funktionsnedsättning  
-20,7 mnkr och äldrenämnden +27 mnkr.  

 

Ekonomiska grundförutsättningar samt intäkts- och kostnadsutveckling 
2019 
 

Ekonomiska grundförutsättningar Förändring 

mnkr

Skattesats kommunen 20,36% oförändrad

Internränta 2,5% oförändrad

Budgeterat resultat i förhållande till intäkter 2,0% 170,0

Ökning skatteintäkter, generella statsbidrag mm 5,2% 401,0

Ökning av verksamhetens nettokostnader 4,7% 376,0

Löneökningar- kompensation i budgetramarna 2,8% 106,0

Prisökningar- kompensation i budgetramarna 1,5% 48,0

Generellt rationaliseringskrav 1,0% 72,0

Administrativ besparing 30,0

Gemensam budgetreserv 28,0
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Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag beräknas för 2019 öka med 401 mnkr jämfört med budget 
2018. Med ökade löner och övriga priser i kombination med ökade volymer i skola, förskola, 
äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning samt övriga kända kostnader (främst 
ökade försäkringskostnader och avskrivningar och ränta på grund av investeringar) att den 
sammanlagda kostnadsökningen uppgår till cirka 470 mnkr. Det innebar ett behov att minska 
kostnaderna med 102 mnkr för att landa på en nettokostnadsökning på 367 mnkr. Nämnderna har 
fått ett generellt besparingskrav på 1 % eller totalt 72 mnkr, det finns en administrativ besparing på 
19 mnkr och en besparing för kommunstyrelsen på 11 mnkr. 

Utöver denna kostnadsökning finns ej tillgodosedda behov att öka budgetramen på cirka 175 mnkr 
till olika verksamheter och nämnder.  

 

Löne- och prisökningar 
I budget 2019 är lönekompensationen 2,8 procent. För interhyror har budgetramarna räknats upp 
med 1 procent, externa intäkter och övriga priser har räknats upp med 1,5 procent. En löneökning 
med 2,8 procent och övrig prisökning med 1,5 procent innebär en total kostnadsökning med 153,6 
mnkr för Västerås stad.  

Löneförhandlingarna visar att löneökningen är 2,2 procent 2018 för de områden där det finns ett 
färdigt avtal. Bedömningen är att det kommer ligga på liknande nivåer även 2019, eftersom att flera 
avtal är 3-åriga.  

 

Statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande (byggbonus) 
För perioden 2018-2020 har staten avsatt 1,3 miljarder per år i statsbidrag så kallad 
byggbonuspengar. Det finns inga krav som är förenade med användningen av statsbidraget och det 
kan därmed ses som ett generellt statsbidrag. Bedömningen är att Västerås stad får 25 mnkr i 
statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2019-2020. I februari beslutade kommunstyrelsen att 85 mnkr 
används för projekt som stimulerar bostadsbyggande. För perioden 2017-2020 har 52 mnkr i 
projektbudget beslutats för ett antal projekt.   
 
På grund av det ansträngda ekonomiska läget föreslås att endast de nämnder och projekt som 
redovisas nedan erhåller en ettårssatsning i budget 2019. Beslutet ersätter tidigare fattat beslut att 
projekt finansierade av byggbonusmedel. I budgeten för 2019 finns 6 mnkr avsatta för projekt 
finansierade med byggbonusmedel. 
 



32 

 

Nämnd Projekt 2019

Fastighetsnämnd Markstrategi 0,5

Utveckling av markanvisningsprocessen

Öka barn- och utbildningsförvaltningens möjlighet 

att få fram färdiga förskolor och skolor

Teknisk nämnd Utredning parkeringshus inkl gc-gunnel under 

järnvägen, Ängsgärdet 7 och framtagande av 

digitalt verktyg för gator och gång- och 

cykevägars utformning för en funktionell och 

modern stad

0,9

Kommunstyrelsen Bostadsbyggnadsstrateg 1,0

Utveckla samhällsbyggnadsprocessen          

Ökade insatser för översiktsplaner

1,0

Miljö och konsument Utökade resurser för fysisk planering 1,5

Byggnadsnämnden Utökade resurser för fysisk planering 1,1

Summa 6,0  

 

Budgetreserv 
Den beslutade budgetreserven i årsplan 2018 landade på 23,8 mnkr. Inför 2019 föreslås att 
budgetreserven utökas till 28 mnkr. Bufferten behövs framförallt om det blir vikande skatteintäkter 
eller om det uppstår underskott i olika nämnder. Nämnder med befarade underskott är individ- och 
familjenämnden, nämnden för funktionshindrade och hemtjänstverksamheten. Under 2019 föreslås 
att det inte blir någon resultatöverföring eller uttag av social resursfond, vilket normalt är delar som 
bekostas av budgetreserven.  

Det finns reserverat 0,2 mnkr för överförmyndarens ersättning för arbete med asylsökande 
ensamkommande barn som kom före 1 juli 2017 0,2 mnkr. Orsaken är att överförmyndaren inte 
erhåller någon ersättning från Migrationsverket för gode män till dessa barn. 

Budgetreserven 2018 2019

Budgetreserv befarade underskott nämnderna 27,8

Kvalificerad tillsym 12,5

Resultatöverföring 7,0

Social resursfond 3,0

Överförmyndare, ensamkommande barn före 1 

juli 2017

1,3 0,2

Summa 23,8 28,0  

 

Budgeterat resultat 2019 
I årsplan 2019 föreslås resultatet vara 170 mnkr, vilket innebär 2,0 procent av skatteintäkter, 
statsbidrag och kommunal utjämning. Det är cirka 20 mnkr högre än resultatet i budget 2018 som är 
150 mnkr. Det föreslagna resultatet innebär en lägre ambitionsnivå än målet 2,5 procent, men givet 
de stora demografiska effekterna så känns det realistiskt. 
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Välfärdsmedel 
Den budget som var avsatt för speciella välfärdssatsningar i budget 2018, 20,5 mnkr sänks till 11,2 
mnkr i budget 2019. De återstående volymökningarna bedöms vara permanenta och en ramjustering 
föreslås till de nämnder som är berörda. 

I budget 2018 tilldelades 13,5 mnkr skolverksamheterna, 5 mnkr användes för att stärka mottagning 
och inkludering av nyanlända och överförmyndaren 2,0 mnkr i ersättning för merkostnader för 
utökad volym ärenden. Insatserna  för att stärka mottagning och inkludering av nyanlända omfattade 
en rad olika aktiviteter såsom sommarjobb för ensamkommande barn, förlängda öppettider på 
fritidsgårdar under sommaren, arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning, språkguider på 
biblioteken, stöd till föreningslivet med mera.  

Inför 2019 föreslås projektet att stärka mottagning och inkludering av nyanlända avslutas. Antalet 
asylsökande och nyanlända minskar successivt i takt med att asylen prövas och alltfler får sina 
ärenden avgjorda. För sommarjobb finns det ett riktat statligt bidrag att söka, som omfattar alla 
ungdomar. Att jobba med mottagning och inkludering i alla nämnder är en del av nämndens uppdrag 
och kommer inte ha separat finansiering framöver.  

Kostnaderna för asylsökande beräknas inte vara i balans 2019 för grundskolan och gymnasieskolan.  
Västerås stad beräknas få högre kostnader för asylsökande beräknas än vad som täcks av 
statsbidraget från Migrationsverket. Förslaget är att nämnderna får en permanent ersättning för den 
ökade volymen asylsökande elever i ramen för 2019.  Totalt innebär det 2,7 mnkr för grundskolan 
och 5,5 mnkr för gymnasiet. 
 
Det föreslås finnas ett strategiskt projekt för mottagning och inkludering totalt 1 mnkr inom 
kommunstyrelsens budget. Projektet ska kunna delfinansiera en fortsättning av 
inkluderingsprogrammet Propellern, som drivs av Jobbpunkt Mimer. Syftet med Propellern är att 
hjälpa relativt nyanlända personer att snabbare komma in i arbete eller studier. Men budgeten ska 
även kunna omfatta andra angelägna aktiviteter eller kunskapshöjande åtgärder för att stärka 
mottagning och inkludering i Västerås. 

Under 2016 och 2017 ökade antalet ärenden hos Överförmyndaren med cirka 100 ärenden per år, 
från cirka 1 680 ärenden i slutet av 2015. Det innebar behov dels av att förstärka bemanningen, men 
även ökade arvodeskostnader med cirka 0,5 mnkr per år. Med anledning av det fick 
överförmyndaren ta del av Välfärdsmedlen för att finansiera de ökade volymerna som från början var 
kopplat till flykting, men sedan landade i en mer generell volymökning. Under 2018 har antalet 
ärenden fortsatt att öka i samma takt som tidigare. Överförmyndaren föreslås få en permanent 
förstärkning av sin budget med 2 mnkr, vilket motsvarar den tillfälliga förstärkning de fått de senaste 
3 åren. 
 
Totalt görs en ramjustering med 11,2 mnkr för välfärdsmedel till nämnderna och kvarstående del av 
budgeten används för att finansiera övrig verksamhet. 
 



34 

 

Välfärdsmedel

mnkr

Grundskolan

Karläggning 20 individer 0,9

Grundskola 40 individer 1,2

Förskola, 5 individer 0,1

Samordning etableringsuppdraget 0,2

Elevhälsa 0,3

Summa grundskolenämnden 2,7

Gymnasiet

Karläggning 25 individer 1,4

Grundskola 95 individer 3,8

Elevhälsa 0,3

Summa utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,5

Strategiska utvecklingsprojekt, mottagning och inkludering 1,0

Överförmyndaren 2,0

Totalt 11,2
 

 

Planeringsförutsättningar för 2020-2022 
 
Skatteintäkterna som bedöms få en ökning med 401 mnkr 2019, får en mer måttlig ökning under 
perioden 2020-2022, då de bedöms vara drygt 300 mnkr. År 2019 bedöms byggbonusintäkterna vara 
15 mnkr lägre än budget 2019. 2021 bedöms byggbonusen försvinna, vilket betyder att en 
resultatförstärkning med 25 mnkr försvinner.  
 
Det finns ett förslag att förändra kostnadsutjämningssystemet i Sverige. Förslaget kommer att gå på 
remiss. Om det ska införas kan tidigast år 2021 vara aktuellt. Västerås är en av de kommuner som 
kommer att vara en förlorare om förslaget införs. I så fall kommer Västerås att tappa cirka 117,2 
mnkr i kostnadsutjämning. Eftersom att minskningen är så stor kommer förändringen ske under tre 
års tid, med 46,5 mnkr i minskade skatteintäkter år 1, ytterligare 46,5 mnkr i minskade skatteintäkter 
år 2 och resterande del det sista året. 
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Tabellen visar skatteintäktsökningen för de närmaste åren. Prognos från SKL september 2018. Hänsyn 
är inte tagen till eventuell förändring av kostnadsutjämningsystemet.  
 

Planering framåt Förslag 

2019

Förslag 

2020

Förslag 

2021

Förslag 

2022

Summa

Skatteökning-byggbonusförändring 386 315 297 303 1 301

Tillfällig satsning 9 3 -4 8

Välfärdspengar 9 9

Byggbonussatsning minskas till 6 mnkr 1 1

Demografiska effekter -208 -260 -278 -277 -1 024

Pris och löneökningar -154 -158 -162 -166 -640

Beslutade satsningar -57 -57

Satsning mindre enheter äldreomsorg -5 -5

Kollektivtrafik -12 -12

Hamnen, ökad kapitalkostnad mm -8 -5 -6 -19

Ökade kapitalkostnader infrastruktur -10 -19 -14 -8 -51

Idrottssatsning (innebandyhall mm) -18 -8 -26

MBR, kommunrevision övrigt -6 -3 -3 -3 -14

Kommunstyrelsens reserv, budgetreserv -40 -40

Ökad internhyra -20 -20

Ökad avkastning mm 5 5

Besparingskrav 102 171 179 167 619

Resultatförbättring jfr tidigare år 20 5 6 6 37  
Tabellen visar grovt uppskattat besparingsbehov med känd demografi, pris- och löneökning. 
Besparingsbehoven kommer landa på 170-180 mnkr de närmaste åren.  
 
Den demografiska effekten stor och bedöms betyda kostnadsökningar med 260-280 mnkr per år.  
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Demografiska effekter och kända volym- 

ökningar

Förslag 

2019

Förslag 

2020

Förslag 

2021

Förslag 

2022

Summa

Förskola            21 22 19 19 81

Förskola lokaler 13 8 6 9 36

Grundskola 47 37 33 28 145

Grundskola lokaler 21 37 33 58 149

Fritidshem 3 2 2 7

Gymnasieskola 27 22 23 17 90

Särskola elever -10 2 2 1 -5

Gymnasieskola lokaler 6 4 10

Vuxenutbildning 4 4 3 2 13

Skultuna 1 1

Skola 131,0 138 121 137 527

Hemtjänst och hemsjukvård volym 21 22 21 20 85

Lokaler -7 39 73 60 164

Äldre 14 61 94 80 249

Personlig assistans/kvalificerad tillsyn 

volymökning 13 15 15 15 58

Daglig verksamhet volymökning 7 7 7 20

Avlösarservice 3 3 3 9

Köpta boendeplaceringar 2 3 3 3 11

Servicebostäder 21 11 13 13 57

Funktionshindrade 36 39 41 41 156

Försörjningsstöd demografi 2 2 2 2 8

Försörjningsstöd flykting 10 13 16 13 51

Vårdkostnad demografi 3 4 4 4 14

Vårdkostnad volymökning VIR 10 3 13

Ny förvaltningslag tolk 2

Individ och familj 27 21 22 19 88

Utökade ytor gata, park 1 1 1 1 4

Övrigt 1 1 1 1 4

Totalt 208 260 278 277 1024

varav lokaler 55 101 127 143 427  
 
Tabellen redovisar kostnadsökningar inom nämnderna kopplade till demografi och volymer. I förslag 
till årsplan är dessa uppskattade behov inte fullt ut beaktade. Det gäller nämnden för 
funktionshindrade som i förslaget får 36 mnkr i utökad budgetram. För gymnasieskolor erhåller 
endast Tranellska gymnasiet lokalkostnadskompensation och förskolelokalerna föreslås få 80 % av 
kostnaden i ersättning. 
 
För perioden 2020-2022 beräknas kostnaderna öka cirka 160-170 mnkr mer per år än intäkterna. 
Västerås stads intäkter ökar i en mer ”normal” takt medan det demografiska trycket sätter stor press 
på stadens kostnadsutveckling. För att möta det ökade behoven måste olika typer av åtgärder vidtas 
som antingen minskar kostnaderna eller ökar intäkterna.   

 
Antalet elever bedöms öka med drygt 3 000 elever de närmaste 4 åren jämfört med antal elever i 
årsplan 2018. Det betyder cirka 730 nya elever per år. Men ökningen bedöms vara större 2019 då 
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den bedöms omfatta drygt 900 elever jämfört med årsplan 2018. Orsaken till att elevökningen är 
större 2019 är att antalet elever 2018 är drygt 200 fler elever än årsplan 2018. Det innebär att flera 
förskolor och grundskolor behöver byggas, hyras in eller byggs ut. Den demografiska effekten 
innebär betydande kostnadsökningar för lokaler. 
 
Kostnaden för äldreomsorgen ökar i trappsteg när nya äldreboende tas i drift. Kostnaden för drift av 
ett äldreboende är cirka 0,5 mnkr per plats och år. Det innebär samtidigt en minskning av 
hemtjänstkostnaden för motsvarande individer.  
 
Under 2019 byggs Karlslund hus A om med minskade lokalkostnader till följd. I slutet av 2019 
beräknas Karslund hus C, där 50 servicelägenheter har byggts om till 40 äldreboenden att öppna. 
Under 2020 planeras att öppna Öster Mälarstrand med cirka 100 platser och 2021 Södra Källtorp 
med 108 platser. Samtidigt planeras att avveckla inhyrda platser på Rösegården och Södergården. 
Totalt kommer cirka 315 nya äldreomsorgsplatser skapas under perioden och cirka 50 sägs 
upp/avvecklas. Nettotillskottet av platser bedöms vara cirka 285 platser för perioden 2018-2022. 
 
Större idrottssatsningar är planerade under perioden. År 2020 invigs den nya innebandyhallen på 
Rocklundaområdet som hyrs in, det planeras att bygga ett nytt utomhusbad på Lögarängen, 
omklädningsrum på Bäckby, Tillberga sporthall byggs ut med läktare med mera. Satsningarna 
bedöms kosta 18 mnkr årligen från 2020. 2021 finns planer på att bygga en ny friidrottsarena på 
Rocklunaområdet, med en driftkostnad på 8 mnkr per år. Den kommer i så fall att hyras in. Satsning 
på en ny friidrottsarena på Rocklundaområdet är inte beslutad än. 
 
Internhyresmodellen behöver ses över, så att energibesparingsinvesteringarna blir finansierade. I 
dagens hyresmodell investerar fastighetsnämnden i energibesparande åtgärder och erhåller ökade 
kapitalkostnader medan hyresgästerna erhåller kostnadsbesparingen genom minskade 
mediakostnader. För att finansiera detta har fastighetsnämnden reglerat underhållsinsatsen, men på 
sikt är det behöver hyresnivåerna höjas så att det finns ekonomiskt utrymme att genomföra 
fastighetsunderhåll. Energisparinvesteringarna bedöms omfatta cirka 20 mnkr år 2020. Alternativet 
är att bibehålla en låg underhållsnivå och därmed försämra standarden på fastighetsbeståndet. 
 
Hamnens utveckling innebär omfattande investeringar och ökade driftskostnader under perioden. 
Kostnadsökningen består av nettokostnad mellan ökade ersättningar från Mälarhamnar för de delar 
de ska bekosta och ökade kapitalkostnad under perioden. Det innebär en kostnadsökning på knappt 
19 mnkr för perioden.  
 
Det finns årliga ökade kapitalkostnader för infrastrukturinvesteringar, som bedöms variera mellan 
cirka 8-18 mnkr per år, då 80 % av investeringen bedöms genomföras.  
 
Det ingår ökade pris- och löneökningar på samma nivå som 2019 för hela perioden. 
 
I verksamhetens nettokostnad ingår inte några satsningar varken inom skola, kollektivtrafik eller 
inom någon annan verksamhet. Projektet Mälarportens tidsplan och kostnadspåverkan är okänd och 
ingår i detta läge inte i denna sammanställning. Det finns inga lönesatsningar, satsningar på fler 
chefer för att få mindre enheter eller annat. Det är mycket möjligt att det finns verksamheter som 
har högre kostnadsökningar än pris- och löneökningsindex men det är inte medtaget i denna grova 
sammanställning av förväntade intäkts- och kostnadsökningar under perioden. 
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Diagram visar årlig intäktsökning (skatteintäkt och byggbonus), uppskattad kostnadsökning med 
kända förändringar och påbörjade satsningar och det besparingsbehov det medför. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta ett besparingsbehov på cirka 160-170 mnkr per år för att enbart 
finansiera den demografiska effekten, pris- och löneökningar, påbörjade idrottssatsningar och 
beslutad hamninvestering med mera. 

Investeringsplan 2019-2022 
Planerade investeringar 2019 omfattar knappt 1 657 mnkr totalt. De stora delarna är framförallt 
investeringar i fastigheter för förskole- och grundskoleverksamhet, men även äldreboenden, 
infrastruktur och hamnens utveckling. Målsättningen är att genomföra drygt 70 % av årets planerade 
investeringar, vilket innebär cirka 1 203 mnkr.  
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Diagram visar fördelningen av investeringar 2019. Investeringar i skolverksamheter omfattar cirka 
461 mnkr, infrastruktur för gator, parker cirka 313 mnkr och boenden cirka 180 mnkr. 
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Planerade investeringar för perioden 2019-2022 uppgår till cirka 6,0 miljarder kronor. Målsättningen 
är att genomföra 70 % av planerade investeringar vilket innebär 4,2 miljarder kronor. Därutöver 
tillkommer investeringar som utförs av privata aktörer och som hyrs av staden. Dessa medför 
kostnadsökningar på 20-40 mnkr per år. I bilaga 1 och 2 redovisas investeringsplanen för 2019-2022 
och planerade inhyrningar under perioden med kostnadsökning. 

 

Per område 2019 2020 2021 2022 2019-

2022
Fastigheter- grundskola 364 325 430 394 1512

Fastigheter- förskola 55 46 79 169 349

Fastigheter- gymnasiet 43 6 26 59 134

Kulturfastigheter 3 5 0 0 8

Idrottsfastigheter 143 21 0 3 166

Energiinvesteringar fastigheter 54 54 0 0 108

Boenden (äldreboenden) 159 204 96 28 487

Boenden (individ och familj) 21 38 49 51 161

Exploateringsinvesteringar 98 115 83 111 407

Hamnen 172 267 137 0 576

Fastigheter med externa hyresgäster 27 100 22 4 153

Övriga fastighetsinvesteringar 64 46 35 16 161

Summa fastighetsnämnden 1202 1226 957 836 4221

Infrastruktur ordinarie 90 104 105 118 417

Infrastruktur strategisk 224 216 128 35 603

Summa tekniska nämnden 313 320 234 153 1020

Mälarporten 13 79 124 0 216

Mälarporten summa 13 79 124 0 216

Kulturnämnden 9 10 6 5 30

Nämnden för idrott och friluftsliv 21 25 18 2 67

Övriga investeringar (datorer, inventarier mm) 98 102 103 122 425

Övriga nämnder summa 128 138 127 129 522

Totala investeringar 1657 1763 1442 1118 5978  

 

Bakgrunden till den höga investeringsnivån beror till stor del på demografiska förändringar: fler barn 
i förskola och skola samt ökat antal äldre med vårdbehov och ökat antal personer med funktions-
nedsättning. Av stadens egna investeringar omfattar cirka 2 miljarder kronor fler platser i förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor. Investeringar i äldreboenden och övriga boenden planeras för cirka 
650 mnkr. Utöver det kommer några boenden att hyras in.  

En växande stad medför också ökat tryck på andra delar inom infrastrukturen, till exempel gator och 
parker. Cirka 1 miljard avser investeringar i infrastruktur i gator och parker. Investeringar för att 
utveckla hamnområdet och för hyresgäster på hamnområdet planeras för totalt 729 mnkr under 
perioden. Mälarportsprojektet har en investeringsplan på cirka 216 mnkr för perioden.  

Exploateringsinvesteringar dvs främst infrastruktur för exploateringar planeras för cirka 400 mnkr 
under perioden.  I beloppet ingår köp av mark för 200 mnkr. 
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Kassaflöde IB Kassa 2018 2019 2020 2021 2022 2019-

2022

UB 

kassa

Årets resultat 150 170 175 181 192 718

Avskrivningar 260 270 280 290 300 1 140

Försäljning 100 100 100 100 100 400

Summa finansiering 510 540 555 571 592 2 258

Årets investering
1 377 1 657 1 763 1 442 1 118 5 978

Årets investering (70 %)
964 1 160 1 234 1 009 782 4 185

Årets investering - 

finansiering 1 536 -867 -1 117 -1 208 -871 -526 -3 720 -3 051

Finansieringsbehov, 70 % 

genomförandegrad invest 1 536 -454 -620 -679 -438 -190 -1 927 -845

 

Ett av stadens finansiella mål är att stadens upplåning för egna investeringar inte ska överstiga 1 
miljard kronor. Bedömningen är att i princip hela låneutrymmet behöver tas i anspråk under 
perioden. Beräkningen av vad Västerås har för finansieringsförmåga baserar sig på ett resultat på 170 
mnkr under perioden och att försäljning sker för 100 mnkr per år. 

Västerås stad hade cirka 1,5 miljarder i likvida medel vid årsskiftet 2017. Om hela investeringsplanen 
genomförs krävs 4 590 mnkr utöver det kassaflödes som genereras för att finansiera investeringarna. 
Det innebär att lånebehovet landar på 3 050 mnkr vid periodens slut. 

Om cirka 70 % av investeringsplanen genomförs krävs 1 927 mnkr för att finansiera investeringarna 
utöver det kassaflöde som genereras för att finansiera investeringarna. Det innebär att lånebehovet 
landar på cirka 845 mnkr vid periodens slut. Samtidigt innebär det att stadens soliditet försämras. 
Ökad upplåning kommer att medföra räntekostnader och ett försämrat finansnetto. Med nuvarande 
räntenivå och så länge det inte finns någon låneskuld blir den effekten begränsad.  En annan 
konsekvens av investeringar är att framtida avskrivningar kommer att ta en större andel av Västerås 
stads driftbudget.  

 

Sammanfattande beskrivning av investeringsplanen 

Förskolor och skolor 

Inom förskolan planeras att färdigställa cirka 1 050 platser under perioden 2019-2022, varav cirka 
600 platser byggs i egen regi och cirka 440 platser kommer att hyras in. 
 
Ambitionen är att i första hand bygga egna förskolor. Beroende på var i Västerås som behoven 
uppstår kan det vara möjligt eller svårt att bygga egna förskolor. Det krävs att det finns tillräckligt 
stora fastigheter som är byggbara och som kan erbjuda tillräckligt stor utemiljö för barnen. Mot 
bakgrund av det blir valet ibland istället att hyra in förskolan hos fastighetsägare, för att Västerås 
stad saknas byggbar mark i de områden där det finns behov av nya förskolor. 
 
Nya grundskolor planeras på Norra Vallby, Gäddeholm bostadsområde Malmen, Öster Mälarstrand 
(Mälarparksskolan) och Hässlö/Eskadergatan . När Mälarparksskolan är byggd är planen att lägga ned 
Storängsskolan på Viksäng. Inom grundskolan kommer merparten av platserna att byggas i egen regi. 
Det är endast en eventuellt ny skola på väster som kan vara aktuell att hyra. 
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Blåsboskolan, Emausskolan, Piltorpsskolan, Brandthovda och Skallbergsskolan planeras att byggas 
om för att skapa fler platser. I första hand så flyttas förskolan ut från grundskolans lokaler och 
befintliga förskolelokaler anpassas för att bedriva grundskoleverksamhet.  
 
Fridnässkolan planeras att få en ny byggnad i slutet av perioden, med en byggnation 2022-2023. För 
att kunna bygga krävs först en ny detaljplan. Emausskolan kan eventuellt komma att byggas ut också. 
Projektet är endast i planeringsstadiet och en kontroll måste ske om det är möjligt att genomföra 
med hänsyn till gällande detaljplan, annars kan projektet blir senarelagt. Det planeras också för en ny 
skola på väster dvs Hammarby/Vetterstorp. Lokalisering för skolan är under utredning, men det finns 
behov av fler platser i dessa områden. 
 
Under perioden pågår också två större renoveringsprojekt, Irstaskolan och Rönnbyskolan. Irstaskolan 
kommer renoveras i två etapper. 
 
Efter perioden kan det vara aktuellt att bygga ett nytt högstadium i centrumnära läge, en skola på 
det nya området Sätra och en F-6 skola på Gäddeholm. 
 
Tranellska gymnasiet flyttade in i nya lokaler på Sjöhagsvägen i närheten av Lögarängsbadet från 
höstterminen 2018. Widénska gymnasiet etablerar sig vid årsskiftet 2018/19 på ny placering vid 
Carlforska gymnasiet. Samtidigt utökas antalet platser för dessa gymnasier. Dessa lokaler är båda 
inhyrningar. Ökat elevantal inom gymnasiet ökar behovet av lokaler och fler platser kommer behöva 
skapas i slutet av planeringsperioden. Det är viktigt att varje gymnasium har en viss storlek för att få 
en bra ekonomi för verksamheten. Det innebär att en utbyggnad av ett gymnasium är att föredra. 
 

Boenden 

Under perioden planeras investeringar för totalt cirka 487 mnkr som omfattar äldreboende och 
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning och 161 mnkr för bostäder för individ- och 
familjenämndens behov. Det betyder totalt 648 mnkr för perioden. Den största investeringen är ett 
äldreboende på Öster Mälarstrand med 90 lägenheter. Projektering av det nya äldreboendet pågår 
och har beräknad inflyttning hösten 2020. Ett större korttidsboende på Stenåldern/Flisavägen 
planeras att färdigställas under 2019 och byggnation av en gruppbostad i Barkarö påbörjas. 
Nämnden för funktionshindrade har behov av att utöka med 2 boenden per år från 2020, en 
gruppbostad och en servicebostad, vilket är medtaget i planen. 
 
Individ- och familjenämnden har planerat att öka med en gruppbostad för samsjuklighet som byggs 
2020-21 för 30 mnkr och ett omvårdnadsboende som byggs 2021-22 för 45 mnkr. 
Omvårdnadsboendet ska kunna ta emot personer med missbruk i kombination med fysiska och/eller 
psykiska problem. Utöver det planeras att inköpa bostäder för sociala ändamål för 20 mnkr per år. 
 
Utöver de boenden som kommer att byggas i egen regi kommer några större inhyrningar att göras., 
Karslunds servicehus bygger om 50 lägenheter till 40 äldreboenden och Södra Källtorps äldreboende 
med 108 platser beräknas invigas under 2021. Inför 2022 finns det behov av ytterligare ett 
äldreboende med 80-100 platser, med fördel i centrala delen av Västerås. Eventuellt skulle det kunna 
vara en utbyggnad av Karlslunds äldreboende, dvs inhyrda lokaler. 

 

Idrott 

Byggnation av Lögarängsbadet pågår för fullt och det beräknas vara klart våren 2019. Den totala 
investeringen är beräknad till 410 mnkr. När det nya badhuset står klart är planen att riva det 
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befintliga utomhusbadet och ersätta det med ett nytt utomhusbad för cirka 30 mnkr. Det nya 
utomhusbadet planeras att byggas 2019-2020. 
 
Ett annat projekt som planeras är en ny innebandyhall (inhyrning) som ska vara klar 2019. Den 
kommer att byggas på Rocklundaområdet. En satsning på att bygga om Tillberga sporthall med nya 
läktare planeras också 2019. Mot slutet av perioden finns planer på att ersätta Arosvallen med en ny 
utomhusfriidrottsarena. Den placering man tittar på inför beslutet är att anläggningen ska finnas på 
Rocklundaområdet. 

Kultur 
En investering i ett nytt besökscenter på Vallby friluftsmuseum med föremålsmagasin, verkstad, 
kontor och personalutrymmen är angelägna för att utveckla området. Planering har påbörjats för 
investeringen. Målet är att ett nytt besökscentrum ska kunna invigas till 100-årsjubileumet av Vallby 
friluftsmuseum 2021. Beloppet är sänkt till 6 mnkr i investeringsplanen.  
 
Tekniska nämndens investeringar 
Tekniska nämndens investeringar brukar delas in i ordinarie och strategiska investeringar. Ordinarie 
investeringar omfattar huvudsakligen underhåll och förnyelse av befintliga gator, parker, lekplatser 
och belysning. Strategiska investeringar omfattar projekt, där tekniska nämndens investeringar är en 
del av exploateringsprojekt eller andra viktiga satsningar för Västerås. För dessa investeringar får 
tekniska nämnden ramkompensation för ökade kapitalkostnader. 
 

Inom strategiska investeringar återfinns flera större satsningar under perioden. Som exempel kan 
nämnas ny bro till Björnön, satsning på parker och torgytor i Bäckby, ny väg till Barkarö, utökad 
satsning på infrastruktur för gång- och cykelvägar, ombyggnation av Kopparbergsvägen, Pilgatan och 
Sjöhagsvägen. För att utveckla centrum planeras en ombyggnationen av Stora torget, Bondtorget och 
Viktor Larssons plats som ska få bland annat en aktivitetsyta. Det finns en stor naturvårdssatsning 
med fisktrappor utmed Svartån, där nästa fisktrappa vid Falkenbergska kvarnen finns med i 
planeringen för 2019. Det planeras även byggnation av ny infrastruktur till exempel Järnbruksgatans 
förlängning och Västerleden etapp 2. För hamnens utveckling planeras även en planfri korsning vid 
Johannisbergsvägen (hamnen) för cirka 60 mnkr. 

Västerås hamn 

En utvecklingsplan för Västerås hamn har tagits fram, som omfattar flera delar. Totalt omfattar 
hamnens utveckling 729 mnkr under perioden och totalt 1,1 miljarder under perioden. Hamnens 
utveckling består under perioden av utveckling av hamnområdet för 545 mnkr, infrastruktur för 62 
mnkr och investering för externa hyresgäster i främst magasin för 96 mnkr. I beloppet ingår inte 93 
mnkr för åtgärder av framförallt kajen som genomförs 2017-18. 
 
Utöver investeringen krävs miljöåtgärder för totalt 185 mnkr, varav åtgärder för 93 mnkr genomförs 
2017-18 och bekostas av tidigare gjorda avsättningar. Resterande del, totalt 92,5 mnkr kommer att 
åtgärdas under planeringsperioden. Avsättningar för dessa miljöskulder är endast bedömda och inte 
gjorda än.  
 
Utvecklingen av hamnområdet består av flera delar. Den första delen är muddring för att fördjupa 
och räta ut farled och hamnbassäng för att möjliggöra framkomst av större fartyg och för att öka 
säkerheten. Total kostnad för Västerås stad är bedömd till 386 mnkr och är beslutad av 
kommunfullmäktige. Kostnaden avser muddring, hantering av muddermassor och solidifiering av 
kontaminerade muddermassor. Projektet är ett samarbetsprojekt med Köpings kommun och 
Sjöfartsverket. Förfrågningsunderlag för denna del håller på att tas fram. Projektet kommer att 
upphandlas i början av 2019.  
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Den andra delen är renovering av kajkonstruktionen, vilket är en pågående entreprenad. Kajen var i 
sämre skick än förväntat. Det innebär att den måste renoveras i små etapper, där mindre bitar i taget 
bilas upp och byts ut. Att ha en pågående verksamhet vid kajen under tiden har varit prioriterat, men 
kajen har delvis varit avstängd under perioden för båtverksamhet. 
 
Tredje åtgärden är renovering av oljekaj och cementkaj, där huvuduppgiften är att etablera en 
miljöspånt som stoppar föroreningar från att rinna ut i Mälaren, minska risker för oljeläckage i 
området med mera. Upphandling av entreprenaden pågår och arbetet kommer att utföras med 
båttrafik under tiden. 
 
Fjärde åtgärden är att åtgärda kolkaj och kolplan, som har sättningar på området. Det krävs för att 
kunna använda ytorna fullt ut. Idag är det stora restriktioner för belastning av ytan. Det finns ofta 
stående vatten, vilket innebär att delar av hamnen behöver stängas av. Projektet omfattar totalt 145 
mnkr, framförallt 2019-2020. 
 
Utöver utveckling av hamnen, krävs även en utveckling av Johannisbergsvägen, för att få ett bra 
trafikflöde till hamnen. Tanken är att Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan ska utformas med 
planskild korsning. Johannisbergsvägen behöver höjas på del av sträcka och det ska bli en ny utfart 
norr om vägen. 2018 byggs en cirkulationsplats utmed Johannisbergsvägen och i planeringen finns 
ombyggnation av Strandbron medtagen för 54 mnkr. Investeringen omfattar totalt 114 mnkr eller 54 
mnkr under planperioden. Investeringen ingår bland strategiska infrastrukturinvesteringar.  
 
En ny hamnlayout med planering och projektering för verksamhetslokaler är också en viktig del. 
Magasin och upplagsytor måste ses över, stora magasinsdelar är uttjänta och behöver ersättas 
etappvis. Totalt är det cirka 30 000 kvm magasin som behöver byggas. Det finns 111 mnkr upptaget 
som en investering för externa hyresgäster, där Västerås stad investerar och kommer få en 
hyresintäkt av Mälarhamnar.  
 

Stationsområdet, Kungsängen 

Projektet omfattar nytt resecentrum med ny bussterminal, passage över spåren och omfattande 
investeringar i gatunätet. Genomförandet av alla åtgärder kommer att pågå under flera år, även efter 
den aktuella planeringsperioden. Flera intressenter kommer att investera i området och staden 
kommer att få delar av investeringen finansierad genom gatukostnadsersättningar. Projektet har 
förskjutits i tiden. Inget beslut är ännu fattat om omfattning och genomförande av stationsområdet. 
En budget för projektet under perioden är därför svår att göra. Under 2019 kommer det troligen 
endast vara projektledning och framtagande av bygghandlingar, varför budgeten kommer bli 
begränsad. En ny kostnadsberäkning av projektet i sin helhet håller på att göras.  

Projektet har även ett gränssnitt mot hamnprojektet, som inte är helt överenskommet än. Det är för 
tidigt att presentera de nya uppgifterna, varför detta förslag till årsplan innehåller den äldre 
projektbudgeten. Det betyder 216 mnkr för projektet under perioden. 
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Förutsättningar för nämnders och styrelsers årsplan 

Generellt 

1 januari genomförs en större omorganisation. Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenader 
avvecklas och verksamheten överförs till barn- och utbildningsförvaltningen, teknik- och 
fastighetsförvaltningen och kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. För fritid- och förebyggande 
verksamhet försvinner det beställaruppdrag som idag finns främst på individ- och familjenämnden, 
grundskolenämnden och förskolenämnden. Ansvar och budgetramen överförs till nämnden för idrott 
och friluftsliv för verksamheter som öppen förskola, fritidsgård, förebyggande verksamhet med mera.  
 
Verksamheterna Krami, SESAM, VIA och budget och skuld som idag finns inom 
arbetsmarknadsåtgärder överförs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som också får 
budgetram för verksamheten. Verksamheten finansieras idag främst av individ och familjenämnden. 
 
Försäkringskostnaden ökade med cirka 9 mnkr, vilket kommer att ingå i en höjd lokalersättning från 
2019. I samband med det höjs ramarna per nämnd i förhållande till den yta de hyr av 
fastighetsnämnden. 
 

Juristfunktionen överförs från servicepartner till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av 
servicepartner och kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har 
gjorts i förhållande till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018. Det 
innebär att ramjustering görs för alla nämnder i förhållande till den ersättning de tidigare betalade 
för funktionen till servicepartner. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budgetram 2018 finns för varje nämnd. 
Rationaliseringskravet är beräknat för den nya organisationen med motsvarande budgetramar. 

 
 

Pedagogisk verksamhet 

Förskolenämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Förskolenämnden ska uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen avseende förskola 
och pedagogisk omsorg.  Det innebär dels att vara skolhuvudman för den kommunalt drivna 
verksamheten och dels att tilldela förskolor och pedagogisk omsorg bidrag på lika villkor samt att 
vara tillsynsmyndighet för den fristående verksamheten. 

Verksamhetsutveckling  

Det är brist på utbildad personal i förskolan. Förskolans verksamhet har höga sjukskrivningstal, 
jämfört med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och i staden. Orsaken kan vara både 
arbetets karaktär men också på den stress som personalbrist och vikariebrist framkallar. 
Förskoleverksamhetens nya organisation med färre medarbetare per chef förväntas leda till höjd 
kvalitet både för barnen och deras vårdnadshavare samt till en bättre arbetsmiljö för både chefer och 
medarbetare. Det görs även en översyn av vikarieförmedlingen. 

Västerås stad växer och förskoleverksamheten behöver växa i takt med staden. För att möta behoven 
av en verksamhet med hög kvalitet behöver arbetet med lokalplanering och dimensionering 
synkroniseras. 
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Det pågående utvecklingsarbetet kring förskolepedagogisk undervisning kommer att ta ny fart när 
den reviderade läroplanen beslutas under våren 2018. Arbete pågår öka kvaliteten i undervisningen 
och göra den mer likvärdig över staden. 

Arbetet med mindre barngrupper, för att nå Skolverkets riktvärden, behöver utvecklas vidare. 

Utvecklingsarbete för att behålla den goda positionen gällande digital utveckling behöver fortgå. Det 
gäller både kompetensutveckling och infrastruktur samt tillgång till digitala verktyg för barn och 
personal. 

Arbetet med att skapa likvärdiga övergångar från förskola till grundskola, när skolplikten inträder för 
6-åringarna, är en gemensam utmaning tillsammans med grundskolan. 

För att skapa en social utveckling för stadens barn behövs ökad samverkan mellan förskoleverksam-
heten och andra aktörer till exempel socialtjänsten. 

Ett utvecklingsområde framöver är att erbjuda ett enklare placeringsförfarande för vårdnadshavare 
gällande ansökan och placering i förskola. 

 

Volymutveckling 
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Inskrivna barn i förskolan år 2015-2022. 
Källa: Extens Västerås stad 2015-2017, därefter prognos.  
 
Tabellen nedan visar antal barn och efterfrågan för förskola inklusive pedagogisk omsorg. Cirka 83,7 
procent av barn i åldern 1-5 år går i förskola. Antalet förskolebarn bedöms öka med 140-160 barn per 
år de närmaste åren. 
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Förskola inkl pedagogisk 

omsorg

2015 2016 2017

Totalt antal barn i förskoleålder 9 073 9 231 9 390

Antal inskrivna barn i förskolan 7 638 7 739 7 860

varav i kommunala skolor i Vs 4 694 4 751 4 793

varav i fristående skolor 2 673 2 712 2 784

varav i pedagogisk omsorg tot 271 276 283

Andel i förskoleverksamhet 84,2% 83,8% 83,7%

Andel i fristående skolor 35,0% 35,0% 35,4%

Andel i pedagogisk omsorg tot 3,5% 3,6% 3,6%
 

 
 

 

BUDGET FÖR FÖRSKOLENÄMNDEN 

      
  Elevantal mnkr 

Budget 2018   942,1 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   20,4 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Ökat barnantal i förskolan        156 21,4 

Förskola ökad lokalkostnad   13,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,1 

Ramjustering pga omorganisation   -12,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -1,3 

Rationalisering   -9,3 

Förslag till budgetram 2019   975,3 
      

 

Förskolenämnden erhåller kompensation för cirka 80 % av lokalkostnadsökningen i befintliga lokaler. 

Ramjustering pga omorganisation beror på att ansvar och budgetram för öppen förskola, 
stadsdelssamordning och barnpilot överförs till nämnden för idrott och fritid. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 1,3 mnkr för förskolenämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % för budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 9,3 mnkr. 
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Grundskolenämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Grundskolenämnden ska uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen avseende 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Det innebär dels att vara skolhuvudman för 
den kommunalt drivna utbildningsverksamheten samt dels att tilldela grundskolor och fritidshem 
bidrag på lika villkor och att utöva kommunens insynsrätt i fristående grundskolor. I tilldelningsrollen 
ligger ansvar för att leverera övergripande volymbedömningar på kort och lång sikt samt ansvar för 
att utforma och uppdatera resursfördelningsmodellerna. 

Verksamhetsutveckling  

Västerås växer.  Det sker en förtätning av befintliga bostadsområden och det byggs helt nya 
områden. Det är en utmaning att skapa utrymme för rätt skollokal på rätt plats och i rätt tid. En 
långsiktig plan behövs för att säkerställa att alla elever har möjlighet till skolgång på en skola i 
närområdet. Särskilt stor är bristen på lokaler när det gäller grundsärskola.  

Det skiljer mycket i elevers kunskapsresultat inom och mellan stadens kommunala skolor. 
Majoriteten av alla skolor i Västerås stad, både kommunala och fristående, har lägre meritvärde än 
förväntat, enligt Salsaberäknat värde. Stödet behöver riktas mer till de skolor och områden som är i 
störst behov. 

Från och med hösten 2018 gäller en ny timplan för grundskolan. Den är reglerad av Skolverket och är 
stadieindelad. Varje ämne har fått en tilldelad tid att förlägga under respektive stadie, men 
huvudmannen är fri att fördela den tilldelade tiden. Västerås har valt att ha en gemensam timplan 
för alla kommunala skolor. Tiden i matematik utökas med en timme per vecka och årskurs vilket 
leder till ett ökat behov av matematiklärare. Idrott och hälsa kommer att få mer tid till hösten 2019, 
troligen under högstadiet. Tiden tas i båda fallen av elevens val. Moderna språk blir ett eget ämne 
och får utökad tid i årskurs sex. Kursplanerna för moderna språk ska revideras. 

Betyg ska sättas från årkurs sex.  

Från och med hösten 2018 blir förskoleklass en obligatorisk skolform. 

Från och med sommaren 2018 är huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola till elever i årskurs 8 och 9 
som riskerar att inte uppnå/inte uppnår betyget E för att därmed uppnå gymnasiebehörighet. Det 
kommer att ställa krav på en organisation av lovskola på annat sätt än tidigare. 

Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao från hösten 2018. En ”platsbank” med arbetsgivare som 
kan ta emot prao-elever skulle underlätta för skolorna att hitta platser. Idag finns ingen 
samordnande funktion för kontakter med arbetslivet. 

Nya skrivningar i läroplanen för grundskolan, ger digitaliseringen en tydligare och mer framträdande 
roll i förskoleklassens och fritidshemmets kapitel samt i kursplanerna. Detta ställer nya och stora krav 
på tillgång till digitala verktyg och kompetens att använda dem på rätt sätt. 

 

Volymutveckling 

Tabellen nedan visar antal barn och elever (folkbokförda i Västerås), efterfrågan och kostnader för 
förskoleklass och grundskola. De fristående skolorna har successivt fått större marknadsandelar, 
framförallt i de högre årskurserna. 
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Grundskola 2013 2014 2015 2016 2017 Summa 

period

Totalt antal elever, F-9 14 660 15 068 15 445 15 876 16 468

Förändring antal elever 408 377 431 592 1 808

varav i kommunala skolor i Vs 11 532 11 691 11 750 11 757 11 982

varav i fristående skolor 2 960 3 181 3 475 3 882 4 249

varav i andra kommuner 168 196 220 237 237

Andel i kommunala skolor i Vs 78,7% 77,6% 76,1% 74,1% 72,8%

Andel i fristående skolor 20,2% 21,1% 22,5% 24,5% 25,8%

Andel i annan kommun 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,4%
 

 

Vid planeringen för de närmaste 4 åren bedöms elevantalet utvecklas enligt tabellen på nästa sida. 
Elevökningen bedöms vara cirka 530 elever nästa år, för att därefter landa på 300-400 elever i 
utökning per år. Drygt 70 % av elevantalet bedöms kommer att välja en kommunal skola. 

 

Grundskola volymer 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

period

Förskoleklass 1 727 1 772 1 811 1 831 1 863

Förändring antal elever 45 39 20 32 136

Årskurs 1-6 10 223 10 467 10 636 10 821 11 011

Förändring antal elever 244 169 185 190 788

Årskurs 7-9 4 942 5 175 5 358 5 505 5 587

Förändring antal deltagare 233 183 147 82 645

Grundsärskola 226 234 239 244 248

Förändring antal elever 8 5 5 4 22

Totalt antal elever 17 118 17 648 18 044 18 401 18 709

Förändring antal elever 530 396 357 308 1 591

Fritidshem 6 641 6 797 6 878 6 968 7 070

Förändring antal elever 156 81 90 102 429
 

 

GRUNDSKOLENÄMNDEN 

      
  Elevantal mnkr 

Budget 2018   1 792,6 

Uppräkning för pris- och löneökning 2019   38,4 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Ökat elevantal förskoleklass 45 1,6 

Ökat elevantal åk 1-6 244 18,3 

Ökat elevantal år 7-9               233 22,6 
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Ökat elevantal i särskolan   7 3,2 

Ökat barnantal i fritidshem       119 2,8 

Ökad lokalkostnad   20,0 

Grundskolesatsning, helårseffekt   4,9 

Utökad tid i fritidshem, helårseffekt   2,8 

Kompensation resursfördelning grundskola   9,0 

Ny grundskolesatsning   19,2 

Grundskolesatsning Utveckling Västerås   34,0 

Önstaskolans idrottshall helårseffekt   0,4 

Välfärdsmedel, justering av budgetram   2,7 

Ramjustering pga omorganisation   -64,1 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   2,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,6 

Administrativ besparing   -3,1 

Rationalisering   -17,3 

Förslag till budetram 2019   1 889,4 
      

 

Grundskolenämnden erhåller full kompensation för lokalkostnadsökningar. 

Grundskolesatsning Utveckling Västerås, är en satsning utifrån 140-punktsprogrammet. Pengarna ska 
användas till att höja eleversättningen. Ramjustering pga omorganisation beror på att ansvar och 
budgetram för fritid och förebyggande verksamhet överförs till nämnden för idrott och fritid. Det 
gäller tex fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, sommarkolonier, förebyggande verksamhet, barn i 
utsatta familjer med mera. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,6 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 3,1 mnkr för grundskolenämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % för budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 17,3 mnkr. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt 
skollagen avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Ansvaret omfattar även budget- och 
skuldrådgivning samt arbetsrehabilitering Det innebär dels att vara skolhuvudman för den 
kommunalt drivna utbildningsverksamheten samt dels att ha ansvar för att leverera övergripande 
volymbedömningar på kort och längre sikt samt ansvar för att utforma och uppdatera 
resursfördelningsmodellerna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för 
samordning av arbetsmarknadsfrågor i syfte att nå lägre arbetslöshet, genom att samverka med 
andra aktörer inom och utom kommunen, definiera hur resurser ska prioriteras och genomföra 
arbetsmarknadsinsatser.  
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Verksamhetsutveckling  

Demografin visar att antalet elever i gymnasieåldern kommer att öka. Svårigheten att växa för den 
kommunala verksamheten är att de mest populära utbilningarna finns i lokaler som gör det svårt för 
dem att växa ytterligare. 

Det är alltför få elever som läser yrkesförberedande program. Ett arbete för att öka antalet elever på 
dessa program behöver pågå under perioden. 

Det är svårt att rekrytera specialistkompetenser inom vissa yrkeskurser. Möjligheterna för personer, 
som idag arbetar i verksamheterna, att läsa in behörighet till lärare behöver därför ses över. 

Antalet elever på språkintroduktion (IMSPR) har förändrats mycket de senaste åren. Det innebär en 
organisationsförändring som påverkar samtliga verksamheter.  

Det finns ett krav i den nya IT-strategin att alla nationella prov ska genomföras digitalt från 2022, 
vilket kräver systemstöd och vana att hantera det i verksamheten. Däremot har alla elever redan 
tillgång till en egen dator. 

Elevhälsan behöver stärkas då elevers psykiska ohälsa ökar. 

Arbetet för att ge rektorer bättre förutsättningar att vara en pedagogisk ledare fortsätter. Det sker 
genom att fokusera mer på det pedagogiska uppdraget på förvaltningen, ge administrativt stöd och 
att tillsätta biträdande rektorer. 

Satsningar på yrkeshögskoleutbildningar (YH) i någon form kommer fortsätta under perioden. Dessa 
utbildningar har visat sig vara väldigt framgångsrika. 

Sedan ett par år tillbaka har Västerås stad arbetat för ett stärkt samarbete mellan kommun och 
Arbetsförmedling vilket gett resultat på individnivå. Dock kvarstår en stor utmaning inom 
vuxenutbildning och arbetsmarknad under kommande år att ytterligare arbeta för fördjupad 
samverkan mellan utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser både för unga men också för andra 
målgrupper. Syftet är att möta upp de behov som finns hos individer för att de ska stå bättre rustade 
för den kommande arbetsmarknaden. Det kan handla om att skapa individuella utvecklingsplaner 
med fokus på utbildning, praktik, arbetsmarknadskunskap med mera. En annan stor utmaning är att 
möta de målgrupper som har låga förutsättningar att nå en gymnasieexamen, med alternativa vägar, 
till ett varaktigt arbete. 

Volymutveckling 

Elevantalet i gymnasiet har de senaste åren varit relativt konstanta, men börjar från 2017 öka något. 
Under planeringsperioden är bedömningen att antalet elever ökar med cirka 210-225 elever per år 
den närmaste 3 åren. Cirka 61 % av eleverna bedöms välja en kommunal skola. Det var små 
variationer i hur stor andel det kommunala gymnasiet attraherade de senaste 3 åren. 
 

Gymnasieelever, personer 
folkbokförda i Västerås   

2015 2016 2017 

          

Totalt antal elever i 
gymnasieutbildning exkl 
särskola   4 772 4 756 4 857 
varav i kommunalt 
gymnasie   2 909 2 904 2 941 

varav i fristående gymnasie   1 688 1 645 1 701 

varav annan kommun   175 207 215 
          

Andel i kommunalt   61,0% 61,1% 60,6% 



51 

 

gymnasie 

Andel i fristående gymnasie   35,4% 34,6% 35,0% 

Andel i annan kommun   3,7% 4,4% 4,4% 
          

 
 

Gymnasiet elevantal 2018 2019 2020 2021 2022 Summa 

period

Gymnasieelever exkl särskola 4 914 5 166 5 373 5 590 5 746

Förändring antal elever 252 207 217 156 832

Särskoleelever gymnasiet 155 127 132 137 141

Förändring antal elever -28 5 5 4 -14

Totalt antal elever 5 069 5 293 5 505 5 727 5 887

Förändring antal elever 224 212 222 160 818

Vuxenutbildning kursdeltagare 8 878 9 170 9 460 9 680 9 850

Förändring antal deltagare 292 290 220 170 972
 

 

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   775,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   18,7 

Välfärdsmedel, justering av budgetram   5,5 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Ökat elevantal i gymnasieskolan   252 27,1 

Ökat elevantal särskola gymnasie -28 -9,7 

Volymökning i vuxenutbildningen 292 4,1 

Ökad lokalkostnad Tranellska gymnasiet   5,6 

Ramjustering pga omorganisation   7,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,2 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -2,3 

Rationalisering   -7,7 

Förslag till budgetram 2019   824,6 
      

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erhåller endast ersättning för ökade lokalkostnader för 
Tranellska gymnasiet 5,6 mnkr. 

Ramjustering pga omorganisation beror på att ansvar och budgetram för arbetsmarknads och 
rehabiliteringsåtgärder vilket inkluderar budget och skuld överförs från individ och familjenämnden 
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Verksamheten har tidigare varit organiserad inom 
arbetsmarknadsåtgärder hos förvaltningen för stöd, fritid och entreprenader. 
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Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,1 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 2,3 mnkr för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % för budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 7,7 mnkr. 

 

Skultuna kommundelsnämnd 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Skultuna kommundelsnämnd ansvarar för verksamhet för psykiskt funktionsnedsatta, hemtjänst med 
boendestöd och ledsagarservice, servicehus, demensboende och ålderdomshem. 
Kommundelsnämnden ansvarar även för teknik och fritid, förskoleklass, fritidshem, grundskola till 
och med årskurs 9, gymnasieenhet, fritidsgård, förskola, familjecentrum, öppen förskola och 
bibliotek. 
 
Verksamheterna drivs dels på uppdrag/beställning av andra nämnder och dels utifrån anslag. 
Nämnden ansvarar endast för verksamhet inom den geografiskt avgränsade kommundelen. 

Verksamhetsutveckling  

Efterfrågan på nybyggnation är en av de viktigaste frågorna för kommundelsnämnden. 
Kommundelsnämnden prioriterar ortsutveckling och utveckling av Skultunas yttre miljöer. ”Esbjörn 
Svenssons plats” tillskapas på torget i Skultuna som en hyllning till jazzmusikern Esbjörn Svensson. 
Förvaltningen verkar tillsammans med Mimer och Svenska kyrkan för ett aktivt samhälle där det ska 
finnas mötesplatser för kommundelens invånare.  
 
Det förebyggande arbetet kommer att prioriteras. Detta kommer bland annat ske genom att 
förvaltningen startat projektet ”Våga” för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar som 
riskerar att hamna i farozonen för negativa beteenden. 
En viktig del för ortens attraktivitet är att identifiera vilka insatser som behövs för att säkerställa att 
kärnverksamheten håller den allra högsta kvaliteten. För att förbättra förutsättningarna för att 
bedriva skola med hög kvalitet pågår en översyn av skolorganisationen. Ett eventuellt beslut om 
förändring kommer att genomföras under 2019. 

I och med att färre ensamkommande barn kommer till Sverige kommer antalet platser på 
stödboendet att minska vilket påverka språkintroduktion på gymnasieenheten. Det innebär att 
verksamheten behöver ställa om bemanning och arbetssätt. 

 

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND 

    mnkr 

Budget 2018   113,5 

Avgår resultatöverföring föregående år   -0,3 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   2,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Ökat barnantal förskola -3 -0,2 

Ökat elevantal förskoleklass -3 -0,2 
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Ökat elevantal åk 1-6 25 1,9 

Ökat elevantal år 7-9               -12 -1,2 

Ökat barnantal i fritidshem       30 0,7 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,2 

Ny grundskolesatsning   0,8 

Grundskolesatsning Utveckling Västerås   1,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -0,8 

Rationalisering   -1,1 

Förslag till budgetram 2019   116,8 

 

Skultuna kommundelsnämnd får en ramjustering med 1 mnkr för utökat elevantal. 

Grundskolesatsning Utveckling Västerås, är en satsning utifrån 140-punktsprogrammet. Pengarna ska 
användas till att höja eleversättningen.  

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,1 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilken landade på 0,8 mnkr för nämnden för Skultuna 
kommundelsnämnd. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 1,1 mnkr. 

 
VÅRD OCH OMSORG 

Äldrenämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år. Arbetet styrs främst av 
socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(BAB) med mera. 

Nämnden ska underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har 
omfattande omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan särskilt 
boende erbjudas. 

Äldrenämnden har ekonomiskt ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård medan nämnden för 
personer med funktionsnedsättning har ekonomiskt ansvarar för allt boendestöd enligt SoL. 

I och med nedläggning av utförarorganisationen med egen styrelse kommer verksamheter som drivs 
i egenregi att tillhöra nämndens verksamhetsområde från 2019. Enheterna får sina uppdrag via 
direktbeställningar alternativt via vunna anbud. Uppdragen är ett- eller fleråriga. Hemtjänst, 
hemsjukvård och daglig verksamhet ligger under Lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att 
varje kund/patient genererar en ersättning och att kunden med kort varsel kan byta utförare. 
 

Verksamhetsutveckling  

Allt fler människor lever allt längre. Detta innebär nya demografiska utmaningar i vården för att klara 
av kompetensförsörjningen samt finansieringen av vården. En annan komponent är att allt fler äldre 
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från andra länder och kulturer finns i verksamheterna, vilket ställer krav på språkkunskaper och krav 
på kunskap om olika kulturer. Befolkningen erbjuds en allt högre servicegrad inom såväl privat som 
offentlig sektor. Som en följd av detta ökar även invånarnas krav och förväntningar. I utveckling av 
tjänster i omsorgen är det väsentligt att utförarna i ett tidigt skede görs delaktiga och att de tjänster 
som designas har en tydlig koppling till behoven hos de människor som utföraren möter.  
 
Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Förändringarna i lagen syftar bland annat till att 
stärka den enskildes rättssäkerhet i kontakt med myndigheter. Dessutom innebär förslaget att 
tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.  Konsekvenser av förändringen blir sannolikt att 
handläggningstiden för de utredningar som översätts blir längre. Kostnaderna för tolkning och 
översättning kommer sannolikt att öka. 
 
Verksamheter som startar efter 15 april 2017 eller senare får inte starta utan tillstånd från IVO 
(Inspektionen för vård- och omsorg). Om IVO nekar en leverantör tillstånd att driva en upphandlad 
entreprenad krävs en snabb omställning till att utföra verksamheten i egen regi. 

 
Ett treårigt samarbetsprojekt har inletts med med SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som, på 
uppdrag av Svenskt Näringsliv, utvecklat en kvalitetsmodell för upphandling av äldreomsorg. SiQ ska 
genom utbildning och aktivt deltagande i en upphandling bidra med kunskap och färdigheter till 
förvaltningens medarbetare om upphandlingsmodellen. Vinster förväntas vara ökad kvalitet i 
upphandling som leder till bättre vård och omsorg med ökad kundnöjdhet. 
 
Flera utredningsuppdrag pågår inom hemtjänsten, där kommunstyrelsen har begärt översyn av bland 
annat regelverk och ersättningsnivåer. Äldrenämnden har gjort en bred översyn av olika delar inom 
hemtjänsten och vägt både kvalité för den enskilde och villkor för utförarna.   
 
Kommunfullmäktige har även utökat äldrenämndens budget med ytterligare 30 mnkr på helårsbasis. 
Översynen visar bland annat på behov av höjda ersättningsnivåer till utförare inom hemtjänsten. 
 
Ett projekt pågår med intensiv hemrehabilitering. Syftet är att erbjuda enskilda som skrivits ut från 
sjukhus eller vistas på korttidsenhet en mer intensiv rehabilitering i den enskildes hem eller närmiljö. 
Målet är att göra de enskilda mer självständiga och på så sätt minska eller skjuta på behovet av 
hemtjänst och hemsjukvård. Västerås stad vård och omsorg bedriver verksamheten. Projektet, som 
avslutas 2018-12-31 har fallit väl ut. Nämnden har därför beslutat att permanenta verksamheten, i 
första hand under två år. 

Gryta korttidsenhet byggdes om och invigdes 1 april 2018 till Gryta demenscentrum. Samtidigt 
utökades enheten med 18 lägenheter för permanentboende. 
 
From 1 mars 2018 har Ängsklockans äldreboende utökats med 11 platser och Björkbackens 
äldreboende med 6 lägenheter.  
Under 2018 avvecklades 50 servicehusplatser i hus C på Karlslunds servicehus. Huset byggs om och 
där blir 40 lägenheter i form av ett äldreboende som beräknas vara klart 1 december 2019.  
 
Mälardalens brand- och räddningsförbunds krav på verksamhetslokaler inom äldreomsorgen har 
ökat. Krav på sprinkler alternativt utökning av personal har riktats framförallt mot servicehus. 
 
Äldrenämnden har en antagen boendeplan som sträcker sig till 2030. I den finns en planering för 
behovet av utökning av antal lägenheter utifrån framförallt den demografiska ökningen av personer 
inom nämndens målgrupp. Planen revideras i stort sett årligen och preciseras då för de närmaste 
åren. Inom de närmaste åren planeras för en anpassning av ett servicehus till ett äldreboende. 
Projektering för nybyggnation av två äldreboende har påbörjats. Södra Källtorp kommer att omfatta 
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108 lägenheter och planerad inflyttning är 2021. Ett äldreboende på Öster Mälarstrand med 100 
platser kommer att byggas och ägas av Västerås stad. Planerad inflyttning är 1 september 2020. När 
de nya äldreboendena tagits i drift är planen att säga upp avtalen för Södergården med 18 
lägenheter och Rösegården med 48 lägenheter. 
 
Utöver detta planeras för ytterligare ett äldreboende i slutet av planperioden. En tillbyggnad av 
nuvarande Karlslunds servicehus omfattande 108 äldreboende-lägenheter planeras vara 
inflyttningsklart under 2022. Under perioden 2020-2022 är behovet 2 bostäder med särskild service 
med 10-15 lägenheter per år för personer med funktionsnedsättning. Om de ska upphandlas eller bli 
direktbeställningar är oklart. 
 
I nämndens strategi och handlingsplan för digitalisering framgår vad som krävs för ett 
breddinförande av teknik i äldreomsorgen. Utbyggnad av nätverk pågår för att gynna 
verksamhetssystem samt boende och anhöriga. Medarbetarnas kompetens kan behöva höjas inom 
digitalisering.  
 
Ett antal processer ska kunna erbjudas som e-tjänst för ett automatiserat handläggarstöd där ett 
arbete just startat för att utvärdera vilken process som blir först. 
 
Ett pilotprojekt där de enskilda ska kunna få sin medicin via en automatiserad läkemedelsdoserare 
startade under 2018 och ska vara klart 2019. Därefter tas ställning till upphandling. 
 
Samhällets digitalisering ställer förväntningar på förvaltningens medarbetare att de ska kunna hjälpa 
och stötta de enskilda även med digitala aktiviteter. En stor utmaning är att möta nya krav på 
omsorg. Kommer dagens yrkesverksamma som vant sig vid ett liv ”on-demand” att acceptera att som 
exempelvis hemtjänstkund behöva planera även enkla saker som duschning, en promenad eller 
inköp av mat? Robotar och andra digitala hjälpmedel kan minska behovet av fysiska besök av 
omsorgspersonal. Det minskar delvis personalbehov men ger även en ökad integritet för kunden. 
Inget av dessa områden kommer dock att kunna möta den allt mer digitalt mogna personens ökade 
behov och inte heller minska personalberoendet tillräckligt för att täcka det växande vårdbehovet. 
 
Teknikbyte av larm måste ske till modernare system som en del i trygghetslösningen för de äldre.  

Under 2018 sker en översyn av ersättningsmodellerna för äldreboenden, korttidsboende och 
hemsjukvård. 

 

ÄLDRENÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   1 486,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   28,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Hemtjänst, volymförändring   15,0 

Hemsjukvård volymförändring   6,2 

Förändrade lokalkostnader (Gryta, Karlslund)   -7,0 

Hemtjänstsatsning, helårseffekt   10,0 

Satsning mindre enheter   5,0 

Äldresatsning Utveckling Västerås   8,2 

Satsning inrätta äldrekommission (tvåårssatsning)   1,5 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,6 
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Överföring tjänst till KS   -0,7 

Juristfunktionen överförs till KS   -1,1 

Administrativ besparing   -2,2 

Rationalisering   -12,1 

Förslag till budgetram 2019   1 539,0 

 

Äldresatsning Utveckling Västerås totalt 8,2 mnkr, är en satsning utifrån 140-punktsprogrammet. 
Satsningen ska förstärka arbetet med att ta bort den detaljerade tidsstyrningen, förstärka 
kvalitetsuppföljningen och påbörja borttagandet av delade turer. 

1,5 mnkr avsätts också årligen under två år för att inrätta en äldrekommission med en 
äldreombudsman. Äldrenämnden får också ett uppdrag att driva denna verksamhet. Verksamheten 
ska utvärderas efter två år. 

Ramjustering pga omorganisation beror på att ansvar och budgetram för fritid och förebyggande 
verksamhet överförs till nämnden för idrott och fritid. Det gäller tex fritidsgårdar, öppen 
fritidsverksamhet, sommarkolonier, förebyggande verksamhet, barn i utsatta familjer med mera. 

Förändrade lokalkostnader blir netto en kostnadsminskning med -7 mnkr pga att Karlslunds 
servicehus hus A byggs om till äldreboende under året. 

Överföring tjänst till kommunstyrelsen, är en administrativ tjänst som överfördes med 0,7 mnkr i 
ramjustering. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 1,1 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 2,2 mnkr för äldrenämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % för budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 12,1 mnkr. 

 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning, 
oavsett ålder, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 
socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Nämnden har också 
ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården i bostad med särskild service, daglig verksamhet 
och sysselsättning/arbetsrehabilitering samt handläggning av bostadsanpassnings-bidrag till personer 
som inte fyllt 65 år.  
I och med nedläggning av utförarorganisationen med egen styrelse kommer verksamheter som drivs 
i egenregi att tillhöra nämndens verksamhetsområde från 2019. Enheterna får sina uppdrag via 
direktbeställningar alternativt via vunna anbud. Uppdragen är ett- eller fleråriga. Daglig verksamhet 
ligger under Lagen om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att varje kund/patient genererar en 
ersättning och att kunden med kort varsel kan byta utförare. 
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Verksamhetsutveckling  

Nämnden planerar för två grupp- eller servicebostäder årligen, med ett tillskott av 12-15 lägenheter. 
Beroende på i vilken takt de planerade bostäder med särskild service kan verkställas kommer antalet 
köpta platser att variera. Varje kvartal rapporteras beslut som ej kunnat verkställas inom tre 
månader från beslutsdatum till IVO.  Planeringen är att antalet köpta platser ska kunna minska i den 
takt nya bostäder med särskild service startar, samtidigt som nya ansökningar ständigt inkommer och 
utreds, och befolkningen i staden ökar. I de fall IVO anser att behovet inte tillgodoses inom rimlig tid 
kan ett vite utdömas på högst en miljon kronor. 

En av aktiviteterna i handlingsplanen för digitalisering är att införa automatiserat handläggarstöd. 
Utbyggnad av nätverk och tillgång till internet är ett annat exempel på digitaliseringsutveckling. 

Ett projekt pågår för att förbättra hälsan hos enskilda som bor i boenden anpassade för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet, då personer med allvarlig psykisk sjukdom 
har väsentligt sämre hälsa och därmed kortare livslängd än övriga befolkningen. 

Ett webbaserat verktyg, Funca, ska möjliggöra för brukare att vara delaktiga i planering och 
utvärdering av sina stödinsatser. Med hjälp av Funca får hela teamet ett gemensamt språk och 
arbetar mot samma mål. 

Välljärnsgatans gruppbostad som idag drivs av Västerås stad upphandlades under våren och övergick 
1 oktober 2018 till privat aktör. 

 

NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

    mnkr 

Budget 2018   784,8 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   15,0 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

LSS/kvalificerad tillsyn   13,0 

Ökade lokalkostnader   22,6 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,5 

Överföring tjänst till KS   -0,4 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,5 

Administrativ besparing   -1,1 

Rationalisering   -7,8 

Förslag till budgetram 2019   826,1 

 

För LSS/kvalificerad tillsyn erhålls en total ramjustering med totalt 13,0 mnkr. 

Överföring tjänst till kommunstyrelsen, är en administrativ tjänst som överfördes med 0,4 mnkr i 
ramjustering. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,5 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 1,1 mnkr för nämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % för budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 7,8 mnkr. 
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Individ- och familjenämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna och ansvarar för de 
delar i Socialtjänstlagen som avser individ- och familjeomsorg undantaget de förebyggande 
insatserna och familjerådgivning. Det huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och bistånd till 
människor som på grund av sociala eller ekonomiska problem behöver det. 

Därutöver ansvarar nämnden för att organisera och utföra stadens krisstöd vid allvarliga händelser 
eller olyckor, handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. 

Verksamhetsutveckling  

Förvaltningen bildades 1 januari 2018. Genom bildandet av Individ och familjeförvaltningen har 
samverkan underlättats mellan myndighetsutövning och öppenvård.  

Ett prioriterat utvecklingsområde är att i högre grad kunna tillgodose både utrednings- och 
behandlingsbehov i öppenvårdsform. Ett mål är att istället för mycket kostsamma 
utredningsplaceringar kunna genomföra utredningar av familjer med komplexa behov på 
hemmaplan.  

Den enskilt mest kritiska framgångsfaktorn inom den sociala barnavården är personalrekryteringen. 
Största utmaningen att rekrytera och behålla socionomer som har längre erfarenhet i yrket. 

Ett digitaliseringsarbete har startats inom ekonomiskt bistånd för att identifiera vad som kan göras 
digitalt för att ge störst nytta för de människor förvaltningen möter. 2019 kommer arbetet med 
digitalisering att startas i hela förvaltningen. 

Ytterligare ett boende för personer med samsjuklighet väntas starta 2021. Boendet kommer att 
erbjuda stöd i närområdet och möjliggöra för fler personer att kunna bo kvar på hemmaplan. 

Det är av stor vikt att det finns sysselsättning för de personer som försöker bryta sitt missbruk, då 
dagar utan innehåll bidrar till återfall. 

Det behövs ett så kallat lågtröskelboende för personer med missbruk för äldre missbrukare som idag 
är hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden. 

 

INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   806,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   12,8 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Ökat behov av försörjningsstöd flykting och demografi   

Ökade vårdkostnader för demografi och våld i nära relationer   

Ny lag barnplacering våld i nära relationer     

Ny förvaltningslag tolk och översättningsrätt     

Totalt   26,5 

Ramjustering pga omorganisation   -19,4 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,7 

Juristfunktionen överförs till KS   -1,4 

Administrativ besparing   -1,1 

Rationalisering   -5,8 
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Förslag till budgetram 2019   818,3 

 
För ökat behov av försörjningsstöd, ökade vårdkostnader med anledning av demografi och ökad 
volym våld i nära relationer, ny förvaltningslag för tolk och översättningsrätt och ny lag om 
barnplaceringar vid våld i nära relationer. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 1,4 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilket beräknades till 1,1 mnkr för nämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 5,8 mnkr. 

 

TEKNISKA VERKSAMHETER, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ 

Tekniska nämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Tekniska nämndens ansvarar för gator och parker inklusive natur, förutom i Skultuna kommundel, 
trafik- och parkeringsfrågor, gatu- och torghandel, kollektivtrafik inklusive båttrafik till öarna i 
Mälaren, färdtjänst samt förvaltning av Mälarcampingen.  

Verksamhetsutveckling  

Nämnden har satsat på att lyssna på hur invånarna vill utveckla viktiga områden i Västerås genom att 
anordna invånardialoger om utvecklingen av Lögarängsområdet och Stora torget.  

Satsningen på att utveckla centrum fortsätter. Stora torget kommer att utvecklas som mötesplats, 
tillgängligheten förbättras och torgets slitna skick åtgärdas. I direkt anslutning till detta kommer även 
Bondtorget och Västra kyrkogatan rustas upp. På Viktor Larssons plats kommer en mötesplats skapas 
som kommer att innehålla en lekplats. Det ska skapas mer stadskänsla i området från Viktor Larssons 
plats till Stora Troget. Under perioden satsas på att utveckla parkmiljöer och gångstråk i 
Lögarängsområdet. Vid Svartån ska murarna renoveras och gångstråket på östra sidan av Svartån 
mot Vallbybron kommer att utvecklas till en vacker gång- och löpslinga.  

Planering pågår för att rusta upp Källgatan och delar av Kopparbergsvägen i anslutning till att det 
bebyggs på Herrgärdets parkeringsplatser.  

Under våren tecknades nya avtal för drift och skötsel av gator och parker på områdena centrum och 
väster. Område centrum kommer att skötas av egenregin och område väster får PEAB även i 
fortsättningen. De nya avtalen startade 1 september 2018. Avtalen innehåller en incitamentsmodell 
som ska främja samverkan mellan entreprenör och beställare.  

I takt med att staden växer, utökas vägnät och cykelvägnät och det blir allt svårare att klara 
underhållet. Det blir fler gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser att sköta och samtidigt 
blir det svårare att finansiera skötsel och underhåll av ytorna. De grönområden som finns ska räcka 
till fler när staden växer, vilket innebär ett ökande slitage. Att behålla och utveckla grönstrukturen är 
en utmaning i en stad, där varje mindre grönyta är intressant för byggnation. Under perioden 
kommer flera större parkeringsytor i Västerås att bebyggas med bostäder. Det innebär även ett 
intäktsbortfall för nämnden.  
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Tekniska nämnden har fått en utökning av budgeten för gatuunderhållet, men det finns även behov 
av att utöka budgeten för gatu- och parkdrift för att sköta ytorna så att de är attraktiva.  

Nämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram underlag för en satsning på ökat 
cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. För närvarande pågår arbetet med 
en handlingsplan som inte är beslutad än. 

2019 uppstår en kraftig kostnadsökning för kollektivtrafiken med totalt 15,2 mnkr. Kostnadsökningen 
beror på att en tredjedel av fordonsparken kommer att ersättas med nya bussar 2019. I 
stadsbusstrafiken finns totalt 95 bussar och 32 av dem byts ut. Samtliga ersättningsbussar kommer 
att vara ledvagnsbussar vilket innebär att kapaciteten på linje 1-6 ökar med 15 procent. Dessa bussar 
var färdigavskrivna, vilket innebär en kraftigare kostnadsökning eftersom att investeringar i nya 
fordon medför ökade kapitalkostnader. Utbytet av bussarna har senarelagts för att ta ställning till om 
elbussar skulle införskaffas vid utbytet. Vid detta fordonsbyte kommer inte elbussar att bli aktuellt.  

I sammanställningen finns även med ökade intäkter enligt förslaget att kollektivtrafikavgifterna ska 
höjas med index från årsskiftet 2019. Intäkterna bedöms öka med 3 mnkr om bussavgifterna höjs 
med LKIP från januari 2019. 

Turtätheten inom stadsbusstrafiken behöver ökas på sikt. Det gäller framförallt linje 1,3 och 21 som 
har haft den största resandeökningen. I tekniska nämndens budget finns en reserv på 3 mnkr för att 
höja turtätheten för en linje, som var beställd under 2018. Gäddeholm växer successivt till en 
satellitort och på sikt behöver det området få kollektivtrafik. En utredning om framtida elbussar 
pågår. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   416,8 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   3,4 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Strategiska investeringar, ränta och avskrivning   8,7 

Kollektivtrafik utöver pris/lön   15,2 

Införande av index för kollektrafikavgifter   -3,0 
Drift gator och parker, ökade ytor   1,0 
Byggbonus, ettårssatsning   0,9 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,1 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,5 

Administrativ besparing   -1,6 

Rationalisering   -3,4 

Förslag till budgetram 2019   437,6 
      

 

Tekniska nämnden får 0,9 mnkr i ettårssatsning finansierad av byggbonusmedel. Det ska omfatta 
utredning av parkeringshus inklusive gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Ängsgärdet 7 och 
framtagande av digitalt verktyg för gator och gång- och cykelvägars utformning för en funktionell och 
modern stad. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,5 mnkr. 
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En administrativ besparing finns vilken landade på 1,6 mnkr för tekniska nämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 3,4 mnkr. 

 

Byggnadsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Byggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering och bygglovshantering, vilket innebär stadsbyggande 
och myndighetsutövning kopplad till plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden ansvarar även för 
kommunens samlade lantmäteriverksamhet som omfattar geografisk information och 
lantmäteriuppdrag samt den kommunala lantmäterimyndigheten. Kommunstyrelsen ansvarar för 
översiktlig planering med stöd av stadsledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Inom 
byggnadsnämnden finns specialistfunktionerna tillgänglighetsrådgivning, energi- och 
klimatrådgivning och stadsekolog. 

Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort 

I Västerås är det en fortsatt stark efterfrågan på bostäder, behov av ökad offentlig och kommunal 
service och utveckling av infrastruktur. Ett ökande antal byggherrar och fastighetsutvecklare har 
etablerat verksamhet och är aktiva i Västerås. Det finns ett stort intresse för näringslivssatsningar 
som ytterligare kommer stärkas framöver genom de viktiga etableringarna Northvolt och Amazon 
web services. 
 
Det finns signaler att högkonjunkturen i byggbranschen mattas av. Efter tre månader 2018 har 
antalet inkommande bygglovsärenden minskat cirka 16 procent. Bygglovsintäkterna är på samma 
nivå som förra året, medan antalet lägenheter i beviljade bostadshus minskar. 
Utvecklingsprojekt och framtagande av metoder för fortsatt stadsdelsbaserat arbete pågår i Bäckby, 
Viksäng och Skallberget. Den fysiska miljön och tillgången på bostäder är viktiga frågor vid 
framtagande av detaljplaner och planprogram för dessa områden. 
 
Efter några år av fokus på ökat bostadsbyggande behöver nu staden intensifiera arbetet med att 
säkra försörjningen av lokaler för förskolor, grundskolor, äldreboenden med mera. Även 
idrottsverksamhet, kulturfrågor, grönplanering och kommersiell service ingår i översiktsplanens 
strategi balanserad komplettering. Här är byggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen viktiga 
aktörer. 
 
Digitaliseringen i samhället ställer krav på att även nämndens processer utvecklas i den riktningen. 
Ett mycket viktig inslag är här tillgängligheten till den geografiska informationen. Det finns en strävan 
att göra offentliga data öppet för en bredare användning. Tidsredovisning infördes i början av 2018 
för samtliga medarbetare på förvaltningen. Syftet är att få bättre möjlighet till att planera och följa 
upp resurser i relation till produktionen och kunna fakturera på ett enklare sätt. 
 
Som en del av Kontaktcenter lanserades Bygglots i april förra året. Samarbetet med Bygglots kommer 
att fortsätta för att underlätta och snabba på bygglovsärenden. Antalet ärenden som besvaras direkt 
av bygglots ökade under 2017 och cirka 80-90 % av frågorna kan besvaras direkt av Bygglots. 

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för förvaltningen. Framförallt är det svårt att rekrytera 
erfarna arkitekter, lantmätare och ingenjörer. Förvaltningen har ett stort fokus på 
kompetensförsörjning och genomförde under året åtgärder som rekryteringskampanjer, 
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ambassadörskap och nya karriärtjänster. Under 2017 anställdes 20 medarbetare och 16 valde att 
sluta sin anställning. 
 
 

BYGGNADSNÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   27,6 

Avgår resultatöverföring föregående år   -2,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   1,2 

Byggbonus, ettårssatsning   1,1 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -1,0 

Rationalisering   -0,3 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019   26,4 
      

 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,2 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilken landade på 1,0 mnkr för byggnadsnämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 0,3 mnkr. 

Byggnadsnämnden får 1,1 mnkr i ettårssatsning för att utöka resurserna för fysisk planering 
finansierad av byggbonusmedel.  

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Miljö och konsumentnämnden är stadens myndighet inom miljö och hälsoskyddsområde. Genom 
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedrivs ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom 
områdena hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, enskilda avlopp, kemikalier, 
renhållning/avfall, livsmedel, dricksvatten, smittskydd, tobak och receptfria läkemedel och sedan 
2017 även cigaretter. Nämnden ansvarar även för kommunens konsumentjuridiska rådgivning. Miljö- 
och konsumentnämndens verksamhet är till övervägande del styrd av lagstiftning och har idag 
tillsynsansvar enligt ett tiotal lagstiftningar. Under 2019 förväntas en ny tobakslag träda i kraft.  

Förvaltningen deltar i stadens planarbete. En viktig fråga för miljö och hälsoskyddsförvaltningen är 
att prioritera handläggningen av ärenden kopplade till exploatering där mark eller byggnader är 
förorenade.  

Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort 

Vattendirektivet som infördes för några år sedan har kommit att få en allt större betydelse för 
kommunen. Stadens vattenplan är en av flera handlingsplaner knutna till Västerås stads 
miljöprogram. 2016 fattade Vattenmyndigheten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner 
och miljökvalitetsnormer.  
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Under 2017 har förvaltningen börjat planera för tillsynsområden som pekas ut i det nya 
åtgärdsprogrammet. Det är flera åtgärder som ska genomföras av kommunerna för att minska 
problemen med övergödning. Bland annat ska det ske en ökad tillsyn av gödselhantering från 
hästverksamheter, enskilda avlopp och lantbruk. Inventeringar av större enskilda vattentäkter har 
också visat att skyddsåtgärder behövs vid flera av dessa anläggningar. 
 
Regionala diskussioner om dricksvattenförsörjning och reservvatten pågår. Klimatförändringar kan 
komma att påverka dricksvattenförsörjningen. De senaste årens torra somrar med lågt grundvatten 
har skapat problem med vattentillgång i en del enskilda vattentäkter. 
 

Tillsynsbehovet över avfallsverksamheter bedöms öka. En trend är att olika typer av avfall klassas om 
till nya användningsområden. Det är ofta en svår bedömning att avgöra om ett avfall i nästa skede 
blir en produkt. En gemensam avfallsplan för alla medlemskommuner till VafabMiljö 
kommunalförbund ska tas fram under de kommande åren. 

 

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   21,1 

Avgår resultatöverföring föregående år   -0,5 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   0,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Byggbonus, ettårssatsning   1,5 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -0,5 

Rationalisering   -0,2 

Förslag till budgetram 2019   21,8 
      

 

Miljö och konsumentnämnden får 1,5 mnkr i ettårssatsning för att utöka resurserna för fysisk 
planering finansierad av byggbonusmedel.   

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,2 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilken landade på 0,5 mnkr för miljö- och konsumentnämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 0,2 mnkr. 

 

Mälardalens brand- och räddningsförbund 

Förbundets ansvar och uppdrag 

Mälardalens brand- och räddningsförbunds (MBR) uppdrag är att klara insatser vid trafikolyckor, 
utföra livräddande rökdykarinsatser vid bostadsbränder samt i övrigt utföra de insatser som åläggs 
enligt lagen om skydd mot olyckor. Vattenlivräddning är också ett uppdrag som bedöms ha stort 
värde för tryggheten i kommunerna, varför merparten av MBR:s heltidsanställda brandmän är 
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utbildade vattendykare. Utöver räddningsinsatser ska MBR även utföra förebyggande 
brandskyddsarbete i medlemskommunerna liksom ansvara för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. MBR:s organisation styrs av förbundsordningen och de 
handlingsprogram som direktionen och medlemskommunerna beslutat om. Västerås stad, 
Hallstahammars kommun och Surahammars kommun ingår i förbundet. 

Antalet bränder och olyckor ökar generellt sett med antalet invånare. Under 2017 utfördes cirka 
2 000 utryckningar inom förbundet. Bilbränder är fortfarandet ett stort problem och i områden med 
koncentrerad låg socioekonomisk standard sker fler bränder. Den ökade rörligheten på 
arbetsmarknaden försvårar möjligheten att rekrytera deltidsanställda brandmän. 

Huvudmannabidrag 

Kommunfullmäktige har beslutat att fördelningen av huvudmannabidraget till Mälardalens Brand- 
och räddningsförbund mellan medlemskommunerna successivt ska förändras så att fördelning sker 
efter antalet invånare i respektive kommun. För att uppnå ett lika stort bidrag per invånare för alla 
tre kommuner krävdes att Västerås huvudmannabidrag ökade med 2 720 tkr på tre år, där en ökning 
på 1 mnkr gjordes för 2017 och 1 mnkr för 2018 och slutjusteringen sker 2019. Västerås kommun har 
en större befolkningsökning än Hallstahammars och Surahammars kommun.  

    mnkr 

Huvudmannabidrag 2018   78,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   4,7 

Förslag till budgetram 2019   82,9 
      

 

Fastighetsnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Fastighetsnämnden ansvarar för de fastigheter som staden äger inklusive köp och försäljning av all 
fast egendom. I uppdraget ingår även exploateringsverksamheten och beställning av alla detaljplaner 
som berör stadens mark. Fastighetsnämnden ska styra stadens samlade lokalutnyttjade och besluta 
om hur lokalbehov ska tillgodose. Fastighetsnämnden förvaltar stadens bebyggda fastigheter, 
markreserven och stadens tomträtter. Nämnden ansvarar också för bostadsförsörjningsplanering och 
tar årligen fram en handlingsplan till bostadsstrategiska programmet. 

Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort 

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt sedan 2014. Byggherrarnas prognoser visat att intresse och 
ambitionsnivån är fortsatt hög. För att kunna styra utvecklingen av bostadsbyggandet och kunna 
erbjuda marknaden fler markanvisningar behöver tillgången på kommunal mark öka. Ett proaktivt 
arbete med markförvärv krävs för att fortsatt kunna skapa förutsättningar att utveckla och ha en god 
bostadsförsörjning i framtiden. 

Marknaden för försäljning av nyproducerade bostadsrätter har stagnerat både i Örebro och även i 
Uppsala. Den senaste tidens lägre bostadspriser och en allmän osäkerhet om bostadsmarknaden 
väntas fortsätta. Även i Västerås har vissa byggherrar förmedlat att det inte är lika lätt att sälja 
bostadsrätter som tidigare. Därför är det viktigt att bygga bostäder i attraktiva lägen och på flera 
olika platser i kommunen. 

De senaste årens ökade bostadsbyggnation har medfört en utmaning att hitta lämpliga platser för 
samhällsfastigheter. Både inom befintliga stadsdelar och i nya områden. Vid nyproduktion har 
förskolelokaler kunnat etableras i bostadshusen. Det har varit svårare att hitta platser för 
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grundskolor med tillhörande utemiljöer. I samarbete med berörda förvaltningar läggs ett ökat fokus 
på att planera för grundskolor tidigt i stadsplaneringen. Störst är utmaningen i centrala Västerås och 
staden tittar på alla pågående utredningar och detaljplaner. 

Stadens investeringstakt och det rådande läget i anläggningsbranschen innebär en stor efterfrågan 
på tekniska tjänster. 

Under 2018 genomförs en utvärdering av den internhyresmodell som infördes 2017. 
Internhyresmodellen kan komma att förändras framöver så att hyror för pedagogiska lokaler 
beräknas om till självkostnadshyror istället för funktionshyra.  

Under planeringsperioden finns det behov av att höja internhyresnivån med cirka 20 mnkr för att 
finansiera de energisparinvesteringar som fastighetsnämnden genomfört. Under perioden 2007-2020 
uppskattas dessa investeringar uppgå till drygt 300 mnkr. Kostnaden för detta belastar resultatet 
med knappt 20 mnkr 2020. Besparingen av investeringen kommer i sin helhet hyresgästen till godo. 
All verksamhet inom fastighetsnämnden ska vara intäktsfinansierad och de interna hyrorna bygger 
på självkostnadsprincip. Hyreshöjning eller en kraftig ambitionssänkning av underhållsnivån på 
stadens fastigheter är två möjliga alternativ till finansiering av energisparinvesteringarna. 

 

FASTIGHETSNÄMNDEN 

    mnkr 

Resultatkrav fastighetsnämnden   7,5 

Byggbonus ettårssatsning   -0,5 

Resultatkrav för exploateringsverksamheten   8,5 

Totalt resultatkrav för fastighetsnämnden   15,5 

      

Tomträtter   45,3 

Lokalförvaltning   12,0 

Markförvaltning och övrigt   2,0 

Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnden   59,3 
      

 

Resultatkravet för exploateringsverksamheten är oförändrad 8,5 mnkr. Resultatkravet för 
fastighetsnämnden sätts till 7 mnkr, varav 5 mnkr motsvarar det resultat som uppstår när vissa delar 
av underhållet genomförs som investeringar.  

Fastighetsnämnden får 0,5 mnkr i ettårssatsning finansierad av byggbonusmedel för att genomföra 
markstrategi, utveckling av markanvisningsprocessen och öka barn- och utbildningsförvaltningens 
möjlighet att få fram färdiga förskolor och skolor. 

Den administrativa besparingen och överföring av ram för juristfunktionen innebär ett ökat 
resultatkrav på 2,5 mnkr för fastighetsnämnden. 

Privatbostäder bedöms kunna leverera ett högt avkastningskrav till staden på cirka 4,7 mnkr under 
2019. Av den anledningen höjs avkastningskravet med 4,7 mnkr till 59,3 mnkr. 
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KULTUR, IDROTT OCH FRILUFTSLIV 

Kulturnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Kulturnämndens uppdrag är att ge invånarna i Västerås förutsättningar för ett rikt och utvecklande 
kulturliv och att bidra till stadens sociala hållbarhet och attraktivitet. Visionen är att alla västeråsare 
ska uppleva att det finns möjlighet att utöva, skapa och ta del av kulturaktiviteter enskilt och 
tillsammans med andra utifrån fysiska och sociala möjligheter och behov. Detta gäller i synnerhet 
barn och ungdom.  
 
Kulturnämnden är stadens arkivmyndighet och uppdraget omfattar att verkställa det som anges i 
arkivlagen. Arkivmyndigheten ska bland annat utöva tillsyn över att koncernen Västerås stad 
uppfyller arkivlagens krav på en ändamålsenlig arkivvård. 

Verksamhetsutveckling  

En ny regional kulturplan för Västmanland tas fram och beslutas under 2018. En regional kulturskola 
och regionalt bibliotek i Västmanland är under uppbyggnad. Samarbetet mellan 4 Mälarstäder 
kommer med stor sannolikhet att intensifieras.  
 
En central översyn av stadens föreningsstöd görs under 2018, som troligtvis kommer att medföra 
förändringar i behov av resurser och organisation.  
 
Under 2018 kommer Stadsarkivet att förbereda sig för det utökade tillsynsuppdraget som följer av 
att även privata utförare av kommunala uppdrag från 2019-07-01 omfattas av offentlighetslag-
stiftningen. För att klara uppdraget behöver stadsarkivet ytterligare en medarbetare från 
halvårsskiftet 2019. 
 
Vallby friluftsmuseum firar 100-årsjubiluem 2021. Inför 100-årsjubileumet vill nämnden att bygga ett 
besökscentrum på friluftsmuseumet. Vid den kommande exploateringen av området vid 
Kristiansborgsbadet finns det planer att flytta Kristiansborgsmagasinet till Vallby friluftsmuseum. 
 
Huvudbibliotekets framtida verksamhetsutveckling och lokaler är två centrala frågor som behöver 
lösas den kommande perioden. De nuvarande lokalerna med en uppdelning i två byggnader är inte 
rationell för verksamheten. Kommunstyrelsen har i uppdrag att utreda frågan. 
 
Karlsgatan 2 ett hus med två museer, Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum, har 
varit öppen i över 7 år med cirka 100 000 besök årligen. 
 

KULTURNÄMNDENS BUDGETRAM 

    mnkr 

Budget 2018   194,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   4,4 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,2 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -0,8 

Rationalisering   -1,9 
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Förslag till budgetram 2019   195,9 
      

 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,2 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilken landade på 0,8 mnkr för kulturnämnden. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 1,9 mnkr. 

 

Nämnden för idrott och friluftsliv 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Nämnden för idrotts- och friluftsliv har ett omfattande verksamhetsområde. Syftet är att ge 
förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och friluftsliv för västeråsare i alla åldrar och med 
olika förutsättningar och intressen. Nämnden ansvarar även för drift av fritidsklubbar, fritidsgårdar, 
familjecentrum, förebyggarcentrum och handikappsamordning. Drift av småbåtshamnar, idrotts- och 
fritidsverksamhet ligger också inom nämndens ansvarsområde.  

Förutsättningarna ska vara goda oavsett var i kommunen man bor. Alla västeråsare ska uppleva at 
det finns möjlighet att utöva och ta del av idrotts- och friluftsaktiviteter enskilt eller tillsammans med 
andra, utifrån fysiska och sociala möjligheter och behov. Detta gäller i synnerhet barn och ungdomar. 
Genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt idrotts- och friluftsutbud blir Västerås en intressant 
besöks- och bostadsort. Fritid och förebyggande erbjuder mötesplatser för barn, ungdomar, föräldrar 
och äldre liksom vägledning för nyanlända. 

Verksamhetsutveckling  

Organisationsförändringen som träder i kraft 2019 har stor påverkan på nämnden, då drift och 
skötsel av idrotts- och friluftsområden samt fritidsgårdar och klubbar som tidigare beställdes nu 
ligger under nämnden. Nya verksamheter har även tillkommit inom förebyggande verksamhet.   

Framväxten av nya stadsdelar och förändringar i den offentliga miljön ställer krav på 
spontanidrottsytor, grönområden och platser för lek och friluftsliv. Utvecklingen av 
Lögarängsområdet med nytt badhus och utebad, en fortsatt utveckling av Rocklundaområdet och 
Björnö och den planerade fritidsbåthamnen vid Lövudden är några exempel på hur det växande 
Västerås påverkar nämndens verksamheter. 

En regional idrottsplan planeras att tas fram under 2019. 4M-samarbetet mellan Västerås, Enköping, 
Strängnäs och Eskilstuna kommer med stor sannolikhet att intensifieras.  

Byggnationen av nya Lögarängsbadet pågår för fullt, och beräknas kunna invigas våren 2019. För att 
komplettera miljön vid Lögarängen planeras ett nytt utebad. Beräknad kostnad är cirka 30 mnkr 
beroende på val av lösning och bassängstorlek. Det nuvarande utebadet tas ur drift efter sommaren 
2018 och ett nytt bad beräknas kunna invigas till 2020. Sommaren 2017 brann Fredriksbergsbadet 
ned. Beslut om att ersätta badet i framtiden är inte fattat än. 

Ett arbete pågår för att tydligt redovisa stadens inriktning för den fortsatta utvecklingen av 
Rocklundaområdet. Det ska utgöra underlag inför kommande beslut om investeringar, 
stadsutveckling och myndighetsbeslut och bidra till en gemensam syn på hur våra arenamiljöer kan 
stärka ortens varumärke. En ny arena för innebandy på Rocklundaområdet börjar byggas under 2018. 
Arenan kommer att hyras in och nettokostnaden för anläggningen bedöms vara cirka 13 mnkr. En ny 
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friidrottsanläggning på Rocklundaområdet finns med i planeringen för 2021 med placering på 
Rocklundaområdet. Den bedöms få en nettokostnad på 8 mnkr när den tas i drift. 

Efterfrågan på båtplatser för fritidsbåtar i vatten och på land ökar. De planerade projekten Lövudden 
och Vågholmarna kommer att tillgodose behovet av platser i vatten. I avvaktan på byggnationen av 
en hamn i Lövudden planeras en utökning av båtplatser vid Gäddeholm. En utredning om byggnation 
av fler båtplatser vid Gäddeholm pågår. Tanken är att investeringen i båthamnar ska finansieras 
genom båtplatsavgifter. Det finns planer på att utöka med en vågholme 2020. Även den bedöms 
kunna finansieras med båtplatsavgifter.  

Västerås har vuxit kraftigt de senaste åren men resurserna till främjande och förebyggande arbete 
har minskat. Verksamheterna har kontinuerligt arbetat med effektiviseringar. Fritid och 
förebyggande riktar utvecklingsarbetet mot samarbete och dialog med andra förvaltningar med 
särskilt fokus på förskola, skola och socialtjänst.  

Gällande staddelsarbetet planeras utvecklingsarbetet främst hos Fritid och förebyggande där det 
finns behov av ökad närvaro i stadsdelarna. Stor vikt läggs på värdegrundsarbete, möten mellan 
generationer, mellan olika stadsdelar och olika kulturer och samarbete med andra. Verksamheterna 
har varit drabbade av allvarliga händelser som hotat säkerheten för både besökare och medarbetare. 
Detta har bland annat inneburit extra kostnader för ordningsvakter, ombyggnationer och andra 
säkerhetsåtgärder. 

 

NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV 

    mnkr 

Budget 2018   172,1 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   2,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Önstaskolans idrottshall, helårseffekt   0,4 

Kapitalkostnad Bäckby investeringen   1,0 

Ramjustering pga omorganisation   93,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,3 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -1,2 

Rationalisering   -2,6 

Förslag till budgetram 2019   266,4 
      

 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,2 mnkr. 

En administrativ besparing finns vilken landade på 1,2 mnkr för nämnden för idrott- och friluftsliv. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 2,6 mnkr. 
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KOMMUNGEMENSAMMA VERKSAMHETER OCH  
SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND 

Kommunstyrelsen 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för koncernens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens ansvarsområden och ha uppsikt över nämnders och bolags 
verksamheter.  

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla och 
ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat 
över till kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av stadsdirektören och stödjer kommunstyrelsen i att leda 
en hållbar samhällsutveckling i Västerås.  Stadsledningskontoret leder, styr och utvecklar Västerås 
stads organisation och verksamheter. 

Verksamhetsutveckling  

Arbetet med att utveckla stadens styrsystem fortsätter. Det finns ett behov att utveckla den ”röda 
tråden” i styrningen, det vill säga kopplingen mellan de övergripande målen, styrkorten och 
verksamhetsplaner. Implementeringen av IT-stödet (Hypergene) intensifieras 2019 när återstående 
moduler såsom verksamhetsuppföljning inom vård, skola och omsorg samt riskanalys och intern 
kontroll ska införas. 

Kraven på den ekonomiska planeringen ökar. För närvarande har staden en nettotillgång, med lån 
enbart för bolagens räkning. Västerås stad står inför stora och komplexa investeringsprojekt inom 
infrastrukturen vilket kan innebära att även staden kommer att behöva låna till investeringar.  

Under förutsättning att kommunstyrelsen så beslutar, kommer samordnad varudistribution att 
införas under planeringsperioden. Frågan utreddes för fyra år sedan och parkerades då beroende på 
resursbrist för genomförande. Ett genomförande kan påbörjas under 2020 under förutsättning att en 
fördjupande utredning/planering genomförs 2019. 

Västerås Översiktsplan 2026 stärks genom fortsatt hög produktion av fördjupade översiktsplaner och 
strategiska utredningar. Fördjupade planer pågår för Hällaområdet, Ängsgärdet, Sätra och 
Arosvallen.  Flyttkedjestudier kommer att genomföras för att få ökad kunskap om vad 
nybyggnationen bidrar till.  Unga och äldres bostadsönskemål ska analyseras och konkretiseras. 
Utveckling av bostadsbyggnadsprocessen fortgår för att effektivisera och öka kvaliteten i processen. 
Det finansieras med byggbonusmedel. 

Det stora byggandet innebär att säkerställa ett Västerås som växer inom ramarna för ekologisk 
hållbarhet. Behovet av att skydda vatten och naturområden ökar när staden tar nya markområden i 
anspråk. Det innebär också att behovet av att sanera och återställa markområden ökar när staden 
växer och områden utvecklas. 

Inom infrastrukturområdet ligger fokus på att avsluta projektet Framtidens kollektivtrafik. 
Planeringen fortsätter för utveckling av Västerås hamn, utveckling av Stockholm Västerås flygplats, 
samt regionala utvecklingsarbeten mot mer hållbara person- och godstransporter. 

Projektet Mälarporten fortsätter med slutförandet av detaljplan för resecentrum, fortsatta 
markförhandlingar och slutförande av målbildsarbete. I projektet ingår en fortsatt utredning av 
avloppsreningsverkets framtid.  
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Under 2018 sker en analys av biblioteksverksamhetens utveckling i Sverige för att klargöra nuvarande 
och framtida behov, samla erfarenheter från andra städer som gått igenom liknande process. Det ska 
även omfatta en övergripande bedömning av krav som ställs på lokaler för att möta framtida behov. 
Under 2019 kommer lokalprogram och lokalisering tas fram, vilket innebär att staden behöver 
avsätta medel för genomförandet. 

Ett löpande arbete pågår för att förbättra den ekologiska hållbarheten och ett nytt program för 
ekologisk hållbarhet ska antas som sannolikt kommer att kräva ökade anslag.  

En övergripande överenskommelse kommer att tecknas med Arbetsförmedlingen. Den kommer att 
få genomslag i stadens arbete med arbetsmarknadsfrågor.  

Invånardialog, ungdomsdialog och minoritetsfrågorna finns även på agendan för ett socialt hållbart 
samhälle. 

Ny kommunallag, förvaltningslag, lag om kommunal redovisning, dataskyddslagstiftning, lag om 
kommunal avtalssamverkan ställer alla höga krav på anpassningsförmåga och att hantera nya 
arbetsuppgifter. 

Ett nytt program kopplat till lagen om skydd mot olyckor (LSO) kommer att arbetas fram, vilket gör 
att förmågor inom krisberedskap och civilt försvar ses över och eventuellt förstärks. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

    mnkr 

Budget 2018   220,9 

Avgår ettårssatsning i budget 2018   -7,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   4,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019 
  Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,1 

Välfärdsmedel justering av budgetram   1,0 

Överföring tjänst till KS   1,1 

Byggbonus, ettårssatsning   2,0 

Satsning Utveckla Västerås, stärka 
landsbygdskompetensen 

  
0,3 

Ramjustering pga omorganisation   -4,5 

Juristfunktionen överförs till KS   7,2 

Administrativ besparing   -12,4 

Rationalisering   -2,2 

Förslag till budgetram 2019   211,1 
      

 

I budget 2019 finns 1 mnkr för välfärdssatsning, där kommunstyrelsen avgör vad satsningen kan 
innehålla. I planeringen finns en fortsättning av kommunstyrelsens finansiering av Mimers 
arbetsmarknadsprojekt Propellern, men andra satsningar kan också prioriteras. 

Kommunstyrelsen får 2 mnkr i en ettårssatsning i finansierad av byggbonusmedel.  1 mnkr avser 
bostadsbyggnadsstrateg och 1 mnkr för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och ökade insatser 
för översiktsplaner.  
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Satsning på att stärka landsbygdskompetensen inom kommunen får 0,3 mnkr i satsning. Västerås 
landsbygd och mindre orter har en stor potential att utveckla attraktivt boende, aktiv fritid, lokalt 
näringsliv, hållbar miljö, energi och livsmedelsproduktion. Genom denna satsning kan arbetet inledas 
att säkerställa att landsbygdsperspektivet är en naturlig del av kommunens arbete. 

Ramjustering pga omorganisation -4,5 mnkr är en överföring av budget för sociala insatser i västra 
stadsdelarna, beställning av funktionshindersamordning och ungdomsdialog. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen, med en ramhöjning på 7,2 mnkr. Den tjänsten köptes 
tidigare av servicepartner och kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. 
Ramjustering har gjorts i förhållande till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner 
under 2018.  

En administrativ besparing finns vilken landade på 12,4 mnkr för nämnden för kommunstyrelsen. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 2,2 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen- verksamhet Servicepartner 

Ansvar och uppdrag 

Servicepartner ska på affärsmässig grund tillhandahålla samordning, förvaltning och utveckling av 
administrativa tjänster till stadens förvaltningar och bolag. Uppdraget är att bidra till en effektiv 
verksamhet för Västerås stad och bidra till att västeråsaren får en bra kommunal service till lägsta 
möjliga kostnad.  

Verksamhetsutveckling  

Förvaltningen fortsätter utvecklingen med att skapa en modern, snabbrörlig organisation som 
levererar riktigt hög kvalitet. Fån 2019 kommer servicepartner att läggas under kommunstyrelsen, 
vilket kan komma att påverka verksamheten de kommande åren. Styrelsen Konsult och service läggs 
därmed ner.  

Tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen utvecklas funktionen ”Bygglots” i Kontaktcenter så att 
bygglovstiderna kan kortas och effektiviseras och höja invånarnas nöjdhet. Arbete med ”Valcenter” 
stärker den sociala hållbarheten.  

Prioriterade utvecklingsområden är bland annat digitalisering och Robotic Process Automation (RPA) 
för att automatisera administrativa rutiner och processer för att öka effektiviteten och höja 
kvaliteten.  

Ett annat viktigt område är samverkan och samproduktion med andra offentliga aktörer. 

Ett hållbart arbetsliv med hälsan i fokus kopplat till ett självledarskap är en viktig fråga.  Att vara den 
absolut bästa arbetsgivaren där ”employer branding” börjar inifrån med motiverade och engagerade 
medarbetare, men även ha ett imponerande ledarskap och att vara en miljösmart förvaltning. 

För rekryteringar är det viktigt att attrahera rätt målgrupp av framtida medarbetare och 
förvaltningen jobbar aktivt med värderingar och nätverkande för att stärka attraktionskraften. Att 
rekrytera ställer krav på en bra behovsanalys och att vi kan tillhandahålla organisationen med 
skickliga intervjuare, såväl som en väl fungerande process. 

Behålla personal och kompetens är en framgångsfaktor och förvaltningen jobbar strategiskt med en 
arbetsmiljö som skapar förutsättningar för välmående medarbetare. 
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Kommunstyrelsen- Servicepartner 

Servicepartner verksamhet finansieras genom intäkter från andra nämnder och har som 
resultatkrav för 2019 att nå minst nollresultat. 

 

Kommunrevisionen 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala 
verksamheten. Uppgiften är att granska verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers 
verksamhetsområden. Revisionen granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen har också uppgiften att på 
samma sätt granska verksamheterna i stadens aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser genom 
lekmannarevisorerna. 

För den grundläggande granskningen följer revisionen nämndernas och styrelsernas arbete löpande 
genom protokoll, beslutsunderlag, dokument, årsberättelser och genom återkommande dialoger 
med respektive presidium och förvaltningsledningar. Ett tiotal fördjupade granskningar och 
uppföljning av tidigare års granskningar genomförs varje år. Granskning sker av delårsbokslut per den 
31 augusti, årsbokslut och koncernredovisning. 

Revisionen består av elva förtroendevalda revisorer, en anställd revisionssekreterare på 50 procent 
och biträds av sakkunnigbiträden från Ernst&Young. 

Verksamhetsutveckling  

Varje år utförs ett antal fördjupade granskningar, granskningar med syfte att stödja och utveckla 
verksamheten.  

 

KOMMUNREVISIONEN 

    mnkr 

Budget 2018 
 

3,8 

Förändring arvoden 2019 
 

0,5 

Volymökning sakkunnigt biträde 
 

0,2 

Upphandling sakkunnigt biträde 
 

0,2 

Förslag till budgetram 2019 
 

4,7 
      

 

Arvodena till lekmannarevisorerna bedöms öka 0,5 mnkr nästa år. Kostnadsökning för sakkunnigt 
biträde bedöms vara 0,2 mnkr pga pris- och volymökning. Under 2019 kommer upphandling av nytt 
avtal för sakkunnigt biträde att göras, vilket bedöms innebära en ökad kostnad med 0,2 mnkr.  

 

Överförmyndarnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att genom tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare öka rättssäkerheten för människor som inte själva har beslutsförmåga. Huvudsyftet med 
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överförmyndarnämndens verksamhet är att säkerställa att huvudmannens rättigheter blir 
tillgodosedda. 

Verksamhetsutveckling  

Det finns flera variabler som kommer att påverka överförmyndarverksamheten de närmaste åren. 
Genom förändrad demografi och en ökad befolkningstillväxt ökar antal ärenden. Under 2016 och 
2017 ökade antalet ärenden (som inte var ensamkommande barn) med cirka 100 ärenden per år. Det 
medför att trots att antalet ensamkommande barn avtar så minskar inte antalet ärenden. Antal 
ärenden förväntas öka i samma takt under planeringsperioden. 

Utöver volymförändringar så ökar ärendetyngden. Det blir mer komplicerade arvsfrågor, 
fastighetsaffärer och mer komplicerade placeringsärenden. Det ställer ökade krav på kompetens 
bland medarbetare, men innebär också att ett genomsnittligt ärende tar längre tid.  

Samtliga variabler ökar kostnaderna för överförmyndarverksamheten. Den ökade komplexiteten av 
ärendena innebär att det är svårt att rekrytera ställföreträdare (gode män och förvaltare) som är 
tillräckligt kvalificerade för uppdragen. I och med att det ställs högre krav på ställföreträdare ökar 
tillsynen av dem. 

Därför är det ett övergripande arbetsmål att rekrytera fler och mer kvalificerade ställföreträdare. 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  

    mnkr 

Budget 2018   12,5 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   0,4 

Välfärdsmedel, justering av budgetram   2,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Rationalisering   -0,1 

Förslag till budgetram 2019   14,7 
      

 

Överförmyndaren får en ramjustering med 2 mnkr för att öka bemanningen på grund av de 
volymökningar nämnden haft de senaste åren. De senaste åren har denna ersättning erhållits från 
välfärdssatsningen, men nu överförs finansieringen i budgetramen. 

Juristfunktionen överförs till kommunstyrelsen. Den tjänsten köptes tidigare av servicepartner och 
kommer nu bli en anslagsfinansierad del av kommunstyrelsen. Ramjustering har gjorts i förhållande 
till hur mycket nämnderna köpt juristtjänster av servicepartner under 2018, dvs 0,1 mnkr. 

Ett rationaliseringskrav motsvarande 1 % av budget 2018 med hänsyn tagen till omorganisation finns 
för nämnden. Det beräknades till 0,1 mnkr. 

 

Valnämnden 

Nämndens ansvar och uppdrag 

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag 
skall fullgöras av valnämnd. Det innebär organisering, samordning och genomförande av allmänna 
val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet.  
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Verksamhetsutveckling  

Efter valåret 2014 identifierades en rad utvecklingsåtgärder för en effektiv valorganisation för att 
kunna genomföra säkra val. Det gällde till exempel vallokaler för både förtidsröstning och 
valdagsröstning, rekrytering och utbildning av röstmottagare, översyn av valdistrikten samt 
materialhantering inför, under och mellan val. Detta ledde till att Valcenter bildades. Det är en 
funktionsinriktad verksamhet där ett flertal medarbetare med olika kompetenser från servicepartner 
involveras i ett tidigt stadium inför valet. Det innebär en förbättring jämfört med den personinriktade 
och mer sårbara organisation som fanns tidigare. 
 
Under 2018 hade valnämnden en extrasatsning för det kommunala valet på 3,3 mnkr och en 
extrasatsning på 1,5 mnkr för ökad administration i samband med valet. Satsningen på 1,5 mnkr för 
ökad administration har använts till en organisationsöversyn, inrättande av ny organisation för 
hanteringen av valet, kompetensutveckling av medarbetare och införande av ett nytt system för 
valadministration. Det var en engångskostnad och uppstår inte 2019. 

VALNÄMNDEN 

    mnkr 

Budget 2018   6,5 
Avgår kommunala medel för valet september 
2018   -3,3 

Avgår tillfällig satsning 2018 i samband med val   -1,5 

Tillfällig satsning 2019 för EU-valet   3,3 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   0,2 

Förslag till budgetram 2019   5,2 
      

 

Det är valår till EU 2019. Valnämnden får därför en tillfällig satsning med 3,3 mnkr för administration 
av EU-valet. Kostnaden för att genomföra valet till EU bedöms vara i nivå med grundkostnaden för 
det kommunala valet. 

 

Centralt finansierad verkamhet 

    mnkr 

Mälardalens brand och räddningsförbund   82,9 

Kommungemensam reserv   28,0 

Avstämning PO-pålägg och semesterlön   3,0 

Avkastningskrav   -59,3 

Pensionsavstämning,    183,6 

Justering ränteposter intern/extern   -63,1 

Summa centrala poster   175,1 
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Västerås stads bolag – information om budget 2019 
 
En betydande del av stadens verksamhet bedrivs i bolagsform. Kommunstyrelsen har ett 
övergripande ansvar för koncernens resultat och ekonomiska ställning. De kommunala bolagens 
budget utgör också ett viktigt underlag som information till kommunfullmäktige. Men redovisningen 
ska endast ses som information och kommunfullmäktige fattar inte något beslut om bolagens 
budgetar. 
 
I denna del görs en sammanfattning av årsbudgetarna för de bolag där kommunens ägarandel 
överstiger 50 %.  
 

Västerås Stadshus AB (VSAB) 
 
I Västerås Stadshuskoncernen ingår moderbolaget Västerås Stadshus AB samt dotterbolagen 
Mälarenergi AB, Bostads Mimer AB, Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, Västerås 
Parkeringsbolag AB, Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag.     
 

Resultatbudget 
Västerås Stadshus AB budgeterar ett resultat efter finansnetto om 57,4 mnkr. Resultat består av 
utdelning från Mälarenergi AB (58 mnkr) och Bostads Mimer AB (Enligt gällande regler för 
kommunala bostadsaktiebolag, beräknat till 1,4 mnkr). Kostnaderna motsvarande av 2,8 mnkr varav 
1,9 mnkr av interna tjänster och styrelsearvode, 0,3 mnkr av externa tjänster och 0,6 mnkr i 
räntekostnader upptagna för tidigare Nyemission i Västerås Parkeringsbolag AB.   
 

Investeringar 
Inga investering eller nyemission till dotterbolagen är planerade för 2019  

 

Medarbetare 
Västerås Stadshus AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper tjänster av Västerås 
stad. De personalkostnader som finns är styrelsens ersättningar och arvoden. 
 
 

Ägardirektiv (reviderade 2015)  
 

 På uppdrag av kommunstyrelsen i Västerås skall bolaget ha uppsikt över att 
dotterbolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med bolagsordning, bolagspolicy, 
ägardirektiv samt gällande regler och lagstiftning. 
 

 Bolaget skall löpande återrapportera till kommunstyrelsen samt tillse att uppsikten 
dokumenteras så att kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt uppfylls. 
 

 Bolaget skall årligen redovisa en plan för sin uppsikt till kommunstyrelsen. 
Bolaget kommer fortlöpande att informera KS  
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Mälarenergi AB 
 

I Mälarenergikoncernen ingår moderbolaget Mälarenergi AB samt dotterbolagen Mälarenergi Elnät 
AB, Fibra AB, Mälarenergi Vattenkraft AB och Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi Fastighet 
AB. 
 
Mälarenergi ska samverka med andra kommuner och intressenter i regionen i syfte att bidra till en 
hållbar utveckling. Bolaget ska tillhandahålla tjänster och produkter inom infraservice, det vill säga el, 
värme, vatten, IT, energitjänster och service. Bolaget omfattar verksamheter med olika 
förutsättningar. VA- och elnätsverksamheterna är monopol som lever under reglerad särlagstiftning 
medan övriga delar bedriver sina verksamheter i konkurrens. I huvudsak ska bolaget verka i 
Mälardalen. 
 

Resultatbudget 
Mälarenergi budgeterar ett resultat efter finansnetto om 360 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå 
till 3 531 mnkr. Budgeten baseras på ett temperaturmässigt normalår för försäljning och produktion 
av värme, fjärrkyla, elnät och vatten. Brukningsavgiften för VA (vatten och avlopp) höjs 4 % det 
kommande året. Priset på värme ökar i snitt med 1,5 %. Elnätsavgifterna höjs i genomsnitt med 1,5 
%. Priset på producerad elenergi budgeteras enligt elmarknadens terminspriser med prisprognos per 
2018-09-18. 
 
Koncernens framtida ekonomiska utveckling beror till stor del på tillgängligheten i våra anläggningar, 
leveransförmåga, effektiviseringar, kundhantering, nivån på elpriset till elbörsen, fjärrvärmepriset, 
priset på elcertifikat, framtida prisutveckling på bränsle- och utsläppsrätter samt även utvecklingen 
inom handeln med el. Även framtida energipolitiska omställningar och regleringar måste hanteras 
inom verksamheten. Det budgeterade medelpriset på el är 40 öre/kWh, vilket är ca 11 öre högre än 
budgeterat pris föregående år. Elcertifikatens pris budgeteras till 255 kr/MWh vilket är 202 kr/MWh 
högre än budgeterat pris föregående år. 

 

Investeringar 
Den totala investeringsbudgeten beräknas uppgå till 1 547mnkr. De största posterna i budget 2019 är 
reinvesteringar och nyinvesteringar för att effektivisera. Investering för Block 7 är inarbetad i 
budgeten och uppgår under året till 720 mnkr. Mälarenergis tillgångar ökar till ca 10,6 miljarder 
kronor. 

 
Investeringsplanen för perioden 2019 – 2023 uppgår till närmare 5 miljarder kronor varav häften av 
investeringsplanen avser investeringar inom affärsområde Värme 
 

Medarbetare 
Medelantalet anställda förväntas öka under 2019 med 15 personer till 788 (773) jämfört med budget 

2018. 
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Bostads AB Mimer (Mimer) 
 
 

Bolagets uppgift är att skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och 
bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service, hyresnivå med 
mera. Genom affärsmässig samhällsnytta ska bolaget bidra kontinuerligt till en långsiktig hållbar 
utveckling. 
 

Resultatbudget 
Budgeterade intäkter inkluderar en årlig hyreshöjning för bostäder, justering för volymförändringar i 
lägenhetsbeståndet samt hyresjusteringar i samband med ombyggnationer. Mimer har budgeterat 
för en årlig hyreshöjning om 2,5%, vilket är över förväntad inflation men 1,5 procentenheter under 
den nivå som branschorganisationenen Sabo anser att allmännyttan behöver för 2019. Får Mimer 
inte detta utfall i den årliga hyresförhandlingen så kommer bruksvärdesprövning av fastigheter inom 
Mimers bestånd att övervägas. 
 
Mimer budgeterar ett resultat för 2019, före skatt och bokslutsdispositioner, på 133 mnkr (80 mnkr) 
exklusive reavinster. Den budgeterade balansomslutningen är 8,4 mdkr.  
 

Investeringar 
Budgeterade investeringar för 2019 består av 464 (560) mnkr nyinvesteringar samt 388 (236) mnkr i 
större underhålls- och ombyggnadsprojekt samt en ökning av investeringar i inventarier med 
anledning av flytt till nytt kontor. 
 
Antal lägenheter ökar med 400 stycken under 2019. Totalt färdigställs 401 stycken lägenheter 
fördelat på Matboden, Välljärnet, Sjöodjuret och Klippblocket. Försäljningen utgör av ett radhus. 
 

Medarbetare 
För medelantalet anställda förväntas i nivå med föregående år budget och uppgår till 150 (150). 
 
 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 
 

 Bolagets soliditet ska uppgå till 30 % (soliditet beräknas som justerat eget kapital i 
procent av summa skulder och eget kapital).  
För 2019 beräknas soliditeten uppgå till 37,1 %. 

 

 Avkastning på totalt kapital exkl. Vatten ska uppgå till 4,6 % (beräknas som 
rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar).  
Koncernens avkastning på totalt kapital exkl. Vatten beräknas bli 4,9 % 
 

 Bolaget ska lämna utdelning till ägarna med minst 58 Mkr eller 25 % av resultat efter 
finansnetto årligen.  
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Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB (VSSF AB) 
 

Koncernen VSSF AB bildades år 2002 med uppgift att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter i 
Västerås som inte primärt används för ägarens kärnverksamheter, men som är strategiskt viktiga för 
ägaren och för stadens utveckling. I bolaget ingår de helägda dotterbolagen Västerås Flygfastigheter 
AB, Geddeholms AB, Utvecklingsfastigheter i Västerås AB och Västerås Fastighet Kungsängen AB. 
 

Resultatbudget 
VSSF budgeterar ett resultat för 2019, före skatt och bokslutsdispositioner, på 3,9 mnkr (-3,0 mnkr) 
exklusive reavinster. Den budgeterade balansomslutningen beräknas till 495 mnkr. 
 

Investeringar 
Den totala investeringsbudgeten 2019 beräknas uppgå till 7,4 Mkr och består av reinvesteringar i 
befintligt fastighetsbestånd. 
 

Medarbetare 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper 
tjänster av Västerås stad. De personalkostnader som finns är styrelsens ersättningar och arvoden. 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 
 

 Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 %. Den får ej understiga 20 %.  
Soliditet fortsätter att sjunka under 2018 med anledning av vår investeringstakt. 
Under 2019 beräknas soliditeten hamna på 26,5 % 
 

 Bolaget ska minst kunna lämna koncernbidrag till ägarna med motsvarande 80 
mnkr per år under perioden 2018-2020. Nivån på koncernbidrag fastställs av 
Västerås Stadshus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut 
Bolaget har budgeterat med ett resultat efter finansnetto 133 mnkr enligt 
ägardirektivet  
 

 Bolagets ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 4 %, 
Affärsplanens (tio årsplanen) skall senast 2020 påvisa en avkastning på totalt 
kapital på minst 3 %. 
Mimer beräknade en avkastning på totalt kapital till 2,3 % för budget 2019 
 

 Bolaget ska ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 % 
beräknat på bolagets aktiekapital. (Enligt gällande regler för kommunala 
bostadsaktiebolag) 
 

 Bolagets lönsamhets och finansiella ställning skall vara tillräcklig för att kunna 
tillgodose ägarens framtida behov av bostadsproduktion. Uppdraget är att 
nyproducera 200 lägenheter per år över tiden. 
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Västerås Parkeringsbolag AB (VPAB) 
 
 
Västerås Parkerings AB startade verksamheten hösten 2016. Bolaget skall samordna arbetet med 
Västerås parkeringsplatser och jobba för att öka stadens andel av antalet parkeringsplatser. Västerås 
Parkerings AB ansvarar för Klippans parkeringsanläggning, som hyrs av Västerås stad, parkering på 
kvartersmark och parkeringsövervakning på gatumark åt Västerås stad. Västerås Parkerings AB utför 
även på uppdrag av kunder, parkeringsövervakning och parkeringsadministration för deras 
parkeringsplatser. Avsikten är att bolaget ska arbeta med en helhet i hantering av 
personbilsparkering i strategiska områden i centrala Västerås. 
 

Resultatbudget 
VPAB budgeterar ett resultat för 2019, före skatt och bokslutsdispositioner, på -0,2 mnkr (-0,6 mnkr). 
Den budgeterade balansomslutningen är 236 mnkr (142 mnkr). 
 

Investeringar 
Den totala budgeten för nyinvesteringar 2019 beräknas uppgå till 99,3 Mkr och består till huvudsaklig 
del av nybyggnationen av parkeringshuset Dockan. 
 

Medarbetare 
Västerås Parkerings AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper tjänster av Västerås 
stad. De personalkostnader som finns är främst styrelsens ersättningar och arvoden. 
 
 
 
 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 
 

 Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 %.  
Soliditeten per den 31 december 2019 väntas uppgå till 30,1% (29,1% enligt 
prognos 2, 2018).  
 

 Bolaget ska minst ha ett positivt resultat efter skatt. 
Koncernen budgeterar ett resultat före skatt på 3,9 Mkr 
 

 De två ovanstående ekonomiska målen kan frångås efter enskilda beslut i 
kommunfullmäktige under året. 
 

 Bolaget ska aktivt arbeta för att minska vakansgraden i lokalbeståndet.  
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Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag (VMN AB) 
 

Västerås marknad & näringsliv ABs övergripande uppdrag är att bidra till Västerås attraktionskraft. 
Bolaget ska arbeta för att attrahera människor, verksamheter och kapital till Västerås. Bolaget ska i 
samverkan med näringslivet och andra aktörer utveckla Västerås som en attraktiv boende-, arbets-, 
etablerings-, besöks-, och mötesort.  Bolaget ska också bidra till den långsiktiga kompetetens-
försörjningen genom att väcka intresse och kunskap för teknik och naturvetenskap. 
 
Bolaget hade under 2017 en ”överproduktion” vad gäller kontorplatser och gick in i 2018 med en hög 
intäktsbudget för expectrum (work hub) som visade sig svårt att leva upp till. Under 2019 kommer 
konkurrensen att hårdna ytterligare då bl a B26 öppnar i sommar, intäktsbudgeten är därför lägre 
jämfört med 2018. Biljettprovisionerna kommer också att minska då alltfler köper sina biljetter på 
nätet. Den minskningen har kommit snabbare än väntat. Däremot budgeterar VMN AB med en ökad 
intäkt på möteslokalerna.  
 
VMN AB har gjort flera stora insatser under 2018 vad gäller upphandling, IT, men också 
rationaliseringar och besparingar inom administration vilket innebär att kostnadsminskningar kan ske 
inom de rörliga kostnaderna. Även större inköp av förbrukningsinventarier har skett under 2018 som 
minskar kostnaden 2019. 
 

Resultatbudget 
För 2019 budgeteras ett resultat uppgående till – 17,0 mnkr, jämfört med budget för 2018 som var  
-17,2 mnkr. Den budgeterade balansomslutningen är 22 mnkr (23 mnkr) 
 

Investeringar 
Budgeterade investeringar för 2019 uppgår till 0,1 mnkr (0,2 mnkr) 
 

Medarbetare 
Medelantalet anställda är budgeterat till 31 för 2019, oförändrat jämfört med budget 2018.  
 
 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 
 

 Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15 % under uppbyggnadstiden, 

därefter ska soliditet vara minst 30 %. 

Bedömningen är att soliditet blir ca 18 % per 2019-12-31 

 

 Bolagets avkastning på totalt kapital skall vara minst 5 %, under 

uppbyggnadstiden av bolaget kan avvikelse förekomma under enskilda 

år. Affärsplanens (tio årsplanen) skall övertiden påvisa en avkastning 

på totalt kapital på minst 5 %. 

Bedömning är att bolagets avkastning på totalt kapital blir 1,5 % för 

2019  
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Nya Västerås Flygplats AB (NVFA) 
 

 
Bolaget skall inom ramen för sitt uppdrag bidra till att ägaren kan förverkliga vision 2026, 
klimatprogrammet, och att den värdegrund som beslutas av kommunfullmäktige i Västerås 
genomsyrar bolaget. 
 
Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är främst att ägaren genom sitt ägande kan bidra 
till goda kommunikationsmöjligheter för näringsliv och privatpersoner i regionen. Bolaget skall verka 
för att tillsammans med staden och näringslivet tillhandahålla en väl fungerande flygplats som en del 
av stadens infrastruktur.  
 
Viktiga nyckelaktiviteter för Nya Västerås Flygplats AB under år 2019 är att säkerställa efterlevnad av 
de certifieringar bolaget har för sin verksamhet. 
Bolaget skall fortsatt följa och implementera den framtagna handlingsplan som finns gällande 
flygplatsens utveckling avseende destinationer samt antalet resenärer. 
Bolaget skall under år 2019 arbeta mot affärsplan och uppsatta ägardirektiv.  
 

Resultatbudget 
För år 2019 budgeteras ett resultat uppgående till – 23,8 mnkr, jämfört med budget för år 2018 som 
var -30,6 mnkr. Det är en avvikelse jämfört med ägardirektiven. Prognos för år 2018, - 27,7 mnkr 
efter finansnetto.   
 
Budget för år 2019 baseras på ett passagerarantal om ca 117 000 resenärer, beräknad på följande 
förutsättningar: Flyg till London ”year around” med fyra (4) avgångar/vecka, samt flyg till Malaga och 
Alicante med vardera två (2) avgångar/vecka under perioden mars till oktober, samt FN-uppdrag med 
militärtrafik varannan vecka till Mali året runt. 
 

Investeringar 
Bolagets investeringsbehov för år 2019 uppgår till 1,2 mnkr (1,6 mnkr). Dock kan det återfinnas 
oförutsedda investeringsbehov utifrån eventuellt nya lagkrav såsom tillträdeskontroll, regler runt 
skyddsobjekt etc.    
 

Medarbetare 
Medelantalet anställda under år 2019 beräknas uppgå till 23 heltidstjänster fördelat på 33 personer, 
jämfört med utfall år 2015 är detta 40 % lägre bemanning, dvs 22 personer har slutat eller sagts upp 

Uppföljning av Ägardirektiv (Reviderat 2017) 
 

 Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -17 mnkr år 2018. 
Bolaget budget ligger i nivå med ägardirektivet 

 

 I den ekonomiska planeringen och utfallet ska de olika affärsområdena redovisas 
var för sig. 
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sedan år 2015. Organisationen är nu så ”slimmad” att det inte återfinns några möjligheter till 
ytterligare minskad bemanning utan att i så fall bryta mot gällande kollektivavtal och regelverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mälarhamnar AB 
 

Mälarhamnar AB har varit verksamt sedan årsskiftet 2000/2001 och ägs till 55 % av Västerås stad och 
till 45 % av Köpings kommun.  
 
Bolaget ska genom hamn- och terminalverksamhet i Köping och Västerås på affärsmässiga grunder 
erbjuda det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga 
lösningar inom hamn- och terminaltjänster. 
 
Insjöhamnarna Västerås och Köping – öppnar porten för Skandinaviens ledande tillväxtregion. Så 
marknadsförs läget och möjligheterna externt, lokalt, nationellt och internationellt av Mälarhamnar, 
Västerås och Köping tillsammans. 
 
Internt har arbetet effektiviseringar nu övergått mer i ständiga förbättringar. Mälarhamnar följer upp 
och utvecklar uppläggen i befintliga affärer och rustar oss parallellt för bättre utföranden i 
kommande. Affärsuppföljning och affärsutveckling fortsätter. Internt blir tydlighet, uthållighet och 
förankring ledord att arbeta vidare med. 
 

Resultatbudget 
För 2019 budgeteras ett positiv resultat efter finansnetto om 12,4 mnkr (11,4 mnkr) en ökning 
jämfört med budget 2018 med 1 mnkr. Omsättningen förväntas öka med 9 % jämfört med budget 
2018. 
 

Investeringar 
Bolagets investeringsbehov för år 2019 uppgår till 35,4 mnkr (32,4 mnkr).   
 

Medarbetare 
Mälarhamnar har under hösten 2018 rekryterat medarbetare med erfarenhet av strategier, 
affärsutveckling, försäljning, leverans-optimering och samtidigt har volymerna ökat. Målet är fortsatt 
att verka för ökade volymer och samtidigt fortsätta att förbättra marginalerna. Ökade volymer 

Ägardirektiv (reviderat 2017) 
 

Bolaget ska arbeta med att förbättra lönsamhetsnivå för att nå de ekonomiska målen. 
Fokus för verksamheten är att öka intäkterna och sänka kostnaderna för att nå uppställda 
mål. 
 

• Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -20 mnkr år 2019. 
Bolaget arbetar under 2018 enligt ovanstående beskrivning för att nå 
ägardirektivet 2019 

• Från och med 2021 ska bolagets resultat efter finansnetto vara bättre än -15 Mkr 
• Från och med 2025 ska bolaget helt kunna drivas på affärsmässiga grunder 
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kommer att kräva viss ökad bemanning, inom produktion och administration, vilket kommer medföra 
ökade personalkostnader. 
 
Medelantalet anställda förväntas öka under 2019 till 71 (61) jämfört med budget 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2013) 
 

 Bolaget ska ge en avkastning på lägst 5 % på totalt kapital senast 2016 
(beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa 
tillgångar).  
I budget 2019 beräknas avkastningen på totalt kapital bli 8 %. 

 

 Soliditeten ska senast år 2017 vara lägst 30 % (soliditet beräknas som 
justerat eget kapital i procent av summa skulder och eget kapital).  
För år 2019 beräknas soliditeten uppgå till 57 %. 

 

 Bolaget ska erlägga en årlig utdelning till ägarna om lägst 700 000 kr, att 
fördelas mellan ägarna utifrån ägarandel.  
Bolaget har budgeterat för en utdelning till ägarna om 700 000 kr, varmed 
Västerås stad erhåller motsvarande ägarandelen 385 000 kr.  
 



84 

 

Sammanställning budget 2018 – bolagen 
 

Västerås Mälarenergi Mimer VSSF VPAB VMNAB NVFA Mälar-

Stadshus AB AB AB hamnar AB

Stadens ägarandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55%

Omsättning 0,9 3 758,4 966,6 59,5*** 25,5 28,5 20,5 136,5

Rörelsen kostnader -2,3 -2 796,6 -568,3 -34,3*** -18,7 -44,6 -39,8 -106,9

Avskrivningar 0,0 -530,0 -213,3 -12,9 -3,2 -0,8 -3,9 -15,8

Rörelseresultat -1,4 431,8 185,0 12,3 3,5 -16,9 -23,2 13,8

Finansnetto 58,8* -72,0 -52,2 -6,1 -3,8 -0,1 -0,6 -1,0

Resultat efter 

finansnetto 57,4 359,8 132,8 6,2 -0,2 -17,0 -23,8 12,8

Prognos 2018 57,6 361 532** 0,0 -0,6 -17,1 -27,7 21,0

* Utdelning från Mälarenergi AB (beräknas till 58 mnkr) och Mimer (beräknas till 1,4 mnkr) samt

 räntekostnader för Nyemission i VPAB 

** Försäljning av fastigheter (reavinst 452 mnkr exkl försäljningen är prognosen 80 mnkr)

*** Försäljning av mark i Geddeholm 12,5 mnkr samt kostnader för rivning förråd 112, 12,5 mnkr 

(intäkterna motsvaras av kostnaderna) 

INVESTERINGAR (mnkr)

Företag Bokslut 2017 Bud 2018 Prog 2018 Bud 2019

Mälarenergi AB 853 1 286 1 336 1 547

Bostads AB Mimer 675 1085 796 858

V-ås Stads Strategiska

Fastigheter AB 2 5 7 7

Västerås Parkerings AB 86 56 52 99

V-ås marknads- och

näringslivs AB 2,1 0,2 0,0 0,1

Västerås Flygplats AB 5,3 1,6 2,0

Mälarhamnar AB 5 32 29 36

*** Förvärv av tillgångar från Västerås Stadshus AB (tidigare Västerås Flygplats AB)

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Företag Bokslut 2017 Bud 2018 Prog 2018 Bud 2019

Mälarenergi AB 696 773 733 788

Bostads AB Mimer 145 152 149 150

V-ås marknads- och

näringslivs AB 31 31 30 31

Västerås Flygplats AB 32 32 25 23

Mälarhamnar AB 60 61 68 71
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Uppdrag till styrelser och nämnder 

 

Kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder får följande uppdrag: 

1. Alla styrelser och nämnder ges i uppdrag att i samband med återrapport årsplan, 
återkomma till kommunfullmäktige med beslutade styrkort och där visa hur de bidrar till att 
de övergripande målen nås. 

2. Grundskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att starta satsningen på 
för bättrat skolresultat så att andelen elever som har godkänt i alla ämnen under 
mandatperioden höjs från dagens nivå 71,9 procent till minst 78 procent. 

3. Individ- och familjenämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att arbeta med en 
förändrad social sammansättning i våra kommun- och stadsdelar och mellan våra stadsdelar. 
Målet är att andelen personer med försörjningsstöd i en enskild flerfamiljsfastighet, ett 
enskilt kvarter eller en enskild stadsdel aldrig ska uppgå till mer än 20 procent. Långsiktigt är 
målet 10 procent. 

4. Individ- och familjenämnden ges i uppdrag att göra en uppföljning av den åtgärdsplan med 
aktiviteter och besparingar för att nå ekonomi i balans vid varje delårsbokslut. 

5. Individ- och familjenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, förskolenämnden, Skultuna kommundelsnämnd, nämnden för idrotts- 
och friluftsliv och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt där de arbetar 
fokuserat med tidiga, samordnade insatser för barn i en utsatt situation. Där nyckeln är 
samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande verksamheter och hälso- och sjukvård 
och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med ett mer hållbart och jämlikt chefskap inom 
Västerås stads olika verksamheter, i ett första steg i dialog med äldrenämnden. Målet ska 
vara max 25 medarbetare (omräknat till heltider) per chef. Ett första delmål är max 35 
medarbetare per chef för de verksamheter som idag har mycket högre siffror. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med nämnder för idrott- och friluftsliv och 
kulturnämnden hålla samman en större satsning på kommun- och stadsdelsutveckling i 
samverkan med civilsamhället för att öka tryggheten och stärka den psykiska hälsan. 
Bibliotek, fritidsgårdar, fritidsklubbar, familjecentrum och öppenförskola behöver finnas i 
fler kommun- och stadsdelar än idag, så även kulturskolan. De stadsdelar där behoven är 
störst ska prioriteras, ett bibliotek och fritidsgård/fritidsklubb på Hammarby har högst 
prioritet. 

8. Kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, förskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att 
planera för skollokaler som motverkar skolsegregation, är ekonomiskt bärkraftiga, ger 
förutsättningar för rätt lärarkompetens och ändamålsenliga undervisningslokaler. Man ska 
också utreda att lägga skollokalerna i eget bolag för att få bättre effektivitet. 

9. Kommunstyrelsen och fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, äldrenämnden samt samtliga 
skolnämnder får i uppdrag att samordna byggprocessen för att planera byggen av förskolor, 
skolor och äldreboenden i tidigt skede. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan ta bort delade turer och 
användaden extra tiden för de anställda till att höja kvaliteten i verksamheten. Detta ska 
återrapporteras senast mars 2019. 
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11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa kompetens och resurser för att få med 
landsbygdsperspektivet i kommunala beslut. 

12. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla orts- och 
stadsdelsdialoger. Dialog ska ske i ett tidigt skede med närboende och andra berörda innan 
byggprocessen. 

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder genomföra ett projekt 
för att minska de administrativa kostnaderna med 10 % eller 37 mnkr totalt under två år. 5 
% eller 19 mnkr under 2019 och ytterligare 5 % under 2020. 

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra besparingar i den egna förvaltningen 
motsvarande 20 % under två år. Det motsvarar totalt 22 mnkr och kommer att fördelas 11 
mnkr 2019 och 11 mnkr 2020.  

15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av investerings- och 
exploateringsprocessen inom Västerås stad i samråd med berörda nämnder. Översynen 
omfattar organisation, beslut och genomförande av investeringsprojekten.  

16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder göra en översyn av 
resultathanteringsmodell för Västerås stad inför 2020.  

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga styrelser och nämnder se över 
investeringsramen och återkomma med reducerad ram vid återrapporteringen av årsplanen.  

18. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta kontakt med Region Västmanlands 
Kollektivtrafikmyndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, Dingtuna och 
någonstans mellan Norra station och Hökåsen. 

19. Äldrenämnden får i uppdrag att utreda och inrätta en äldrekommission med en 
äldreombudsman. Kommissionen ska bestå av externa parter som fritt kan granska 
äldreomsorgen. Till sitt förfogande ska kommissionen ha en äldreombudsman dit 
allmänheten kan vända sig. Verksamheten ska utvärderas efter två år. 
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Bilaga 1 Budget 2019 i siffror 
 

Resultaträkning budget 2019 
 

Resultaträkning Årsplan 

2018

Årsplan 

2019

Avvikelse

Nämnder och styrelser -7 758,4 -8 157,8 -399,4

Centralt finansierad verksamhet -174,5 -147,1 27,4

Budgetreserv -23,8 -28,0 -4,2

Summa verksamhetens nettokostnad -7 956,7 -8 332,9 -376,2

Skatteintäkter 6 847,8 7 084,5 236,7

Generella statsb idrag och utjämning 1 098,0 1 283,2 185,2

Generella statsbidrag välfärden 72,9 52,2 -20,7

Statsbidrag byggbonus 40,0 25,0 -15,0

Summa intäkter 8 058,7 8 444,9 386,2

Finansnetto exkl utdelning bolag 29,2 29,2 0,0

Utdelning från bolag 18,8 28,8 10,0

Summa finansnetto 48,0 58,0 10,0

Resultat 150,0 170,0 20,0

Resultat i förhållande till skatteintäkter (%) 1,9% 2,0% 0,2%
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Nämndernas budgetramar 2019 
Nämndernas ramar 2019 Årsplan Pris/lön Demogr

afi, 

satsning 

mm

Satsning 

Utveckla 

Västerås

Omorg Adm 

bespa-

ring

Rationa

lisering

Budget-

ram 2019

Ökning

Skattefinansierad verksamhet

Förskolenämnden 942,1 20,4 35,5 -12,0 -1,4 -9,3 975,3 33,2

Grundskolenämnden 1 792,6 38,4 109,5 34,0 -64,1 -3,7 -17,3 1 889,4 96,8

Utbildnings- o arbetsmarknad 775,2 18,7 33,8 7,0 -2,4 -7,7 824,6 49,4

Skultuna kommundelsnämnd 113,2 2,6 2,0 1,0 -0,9 -1,1 116,8 3,6

Äldrenämnden 1 486,0 28,6 30,8 9,7 -0,7 -3,3 -12,1 1 539,0 53,0

Nämnden för personer med 

funktionsnedsättning
784,8 15,0 36,1 -0,4 -1,6 -7,8 826,1 41,3

Indiv id- och familjenämnden 806,0 12,8 27,2 -19,4 -2,5 -5,8 818,3 12,3

Kulturnämnden 194,2 4,4 0,2 -1,0 -1,9 195,9 1,7

Nämnden för idrott och friluftsliv 172,1 2,6 2,7 93,0 -1,4 -2,6 266,4 94,3

Tekniska nämnden 416,8 3,4 22,9 -2,1 -3,4 437,6 20,8

Byggnadsnämnden 25,6 1,2 1,1 -1,2 -0,3 26,4 0,8

Miljö- och konsumentnämnden 20,6 0,6 1,5 -0,7 -0,2 21,8 1,2

Kommunstyrelsen 220,9 4,6 -3,9 0,3 -3,4 -5,2 -2,2 211,1 -9,8

Kommunrevision 3,8 0,0 0,9 0,0 4,7 0,9

Överförmyndarnämnden 12,5 0,4 2,0 -0,1 -0,1 14,7 2,2

Valnämnden 6,5 0,2 -1,5 0,0 5,2 -1,3

Delsumma 7 772,9 153,9 300,8 45,0 0,0 -27,5 -71,8 8 173,3 400,4

Intäktsfinansierad verksamhet - 

resultatkrav

Styrelsen för Konsult och Serv ice -1,0 1,0 0,0 0,0 1,0

Fastighetsnämnden -5,0 0,5 -2,5 -7,0 -2,0

Fastighetsnämnden exploatering -8,5 0,0 -8,5 0,0

Delsumma -14,5 0,0 1,5 0,0 0,0 -2,5 0,0 -15,5 -1,0

SUMMA 7 758,4 153,9 302,3 45,0 0,0 -30,0 -71,8 8 157,8 399,4

Centralt finansierad verksamhet

Mälardalens Brand och 

Räddningsförbund
78,2 4,7 82,9 4,7

Avkastningskrav -54,7 -4,6 -59,3 -4,6

Pensioner 183,6 183,6 0,0

Justering interna ränteposter -63,1 -63,1 0,0

Avstämning PO-pålägg mm 3,0 3,0 0,0

Kommungemensam reserv 23,8 4,2 28,0 4,2

Byggbonus 7,0 -1,0 -6,0 0,0 -7,0

Insatser för välfärden 20,5 -20,5 0,0 -20,5

Delsumma 198,3 0,0 -17,2 0,0 0,0 -6,0 0,0 175,1 -23,2

Summa verksamhetens 

nettokostnad
7 956,7 153,9 285,1 45,0 0,0 -36,0 -71,8 8 332,9 376,2

         

         

 


