SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 93

Dnr KS 2021/00068-1.4.2

Beslut - Årsredovisning och bokslut - Västerås stad 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Årsredovisningen för 2020 godkänns.
Resultatet för 2020 överförs till eget kapital.
Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas i
enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultathantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme för tilläggsbudget till nämnderna på grund av det rådande ekonomiska läget.
Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ärendebeskrivning
Västerås stads årsredovisning för 2020 har upprättats och presenteras för
kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av
verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god
ekonomisk hushållning.
Årets resultat för Västerås stad uppgick till 543 mnkr (529 mnkr 2019).
Årets resultat för koncernen Västerås stad var 813 mnkr (917 mnkr), vilket
var 74 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 755 mnkr. Ökade generella
statsbidrag, realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt
exploateringsöverskott bidrog till resultatet.
Bedömning av god ekonomisk hushållning görs genom att följa upp kommunfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen, balanskravet och målen
för de strategiska utvecklingsområdena. Bedömningen är att Västerås stad
har en fortsatt god ekonomisk hushållning men framförallt inom perspektiven kund och kvalitet finns det förbättringar att göra.
Staden uppnådde de tre finansiella målen som kommunfullmäktige fattat
beslut om.
Budgeterat resultat, 117 mnkr motsvarade 1,3 % av skatter och generella
bidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 %. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster innebär 4,7 %.
Staden uppnådde även målet att investeringarna inte ska finansieras av
extern upplåning.
Soliditeten ska vara över 40 % exklusive internbanken och justerad för
ansvarsförbindelsen för pensionen. Soliditeten enligt den definitionen blev
53,5%.
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Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns.
2. Resultatet för 2020 överförs till eget kapital.
3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjerna för resultathantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme
för tilläggsbudget till nämnderna på grund av det rådande
ekonomiska läget.
Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Ärendebeskrivning
Västerås stads årsredovisning för 2020 har upprättats och presenteras
för kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning
av verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma
god ekonomisk hushållning.
Årets resultat för Västerås stad uppgick till 543 mnkr (529 mnkr 2019).
Årets resultat för koncernen Västerås stad var 813 mnkr (917 mnkr),
vilket var 74 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 755 mnkr.
Ökade generella statsbidrag, realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar samt exploateringsöverskott bidrog till resultatet.
Bedömning av god ekonomisk hushållning görs genom att följa upp
kommunfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen, balanskravet
och målen för de strategiska utvecklingsområdena. Bedömningen är att
Västerås stad har en fortsatt god ekonomisk hushållning men framförallt
inom perspektiven kund och kvalitet finns det förbättringar att göra.
Staden uppnådde de tre finansiella målen som kommunfullmäktige fattat
beslut om.
 Budgeterat resultat, 117 mnkr motsvarade 1,3 % av skatter och
generella bidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 %. Årets resultat
exklusive jämförelsestörande poster innebär 4,7 %.
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Staden uppnådde även målet att investeringarna inte ska finansieras
av extern upplåning.
 Soliditeten ska vara över 40 % exklusive internbanken och
justerad för ansvarsförbindelsen för pensionen. Soliditeten enligt
den definitionen blev 53,5%.
Beslutsmotivering
Årets resultat för Västerås stad uppgick till 543 mnkr (529 mnkr). Den
främsta anledningen till att resultatet översteg budgeterad nivå var de ökade
statsbidragen på grund av pandemin. Sammanlagt överskred skatter och
generella statsbidrag budgeten med 152 mnkr. Exploateringsöverskott och
realisationsvinster omfattar 226 mnkr av resultatet och nämnderna fick
sammantaget ett överskott om 78 mnkr.
Samtliga nämnder utom individ och familjenämnden (-69 mnkr),
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (-4 mnkr) och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande (-5 mnkr) hade positiva resultat. En stor del av
nämndernas positiva resultat är effekter av Coronapandemin, dels i form av
statsbidrag för sjuklönekostnader och merkostnader inom sjuk- och
hälsovården, dels genom lägre eller anpassad verksamhet som inneburit
minskade kostnader.
Årets resultat för koncernen Västerås stad var 813 mnkr (917 mnkr), vilket
var 74 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 755 mnkr. Ökade generella
statsbidrag, realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt
exploateringsöverskott bidrog till resultatet. Den varma vintern och låga
elpriser gjorde däremot att försäljningsintäkterna minskade för Mälarenergi.
Coronapandemin påverkade hela koncernen. Vafab och Mälarhamnar
drabbades av minskade volymer då gränser delvis var stängda och
byggnationer avtog. Mälarenergis resultat var 267 mnkr (374 mnkr) och
Mimers 185 mnkr (148 mnkr) efter finansiella poster.
Totalt i hela koncernen investerades det för 3 252 mnkr. Årets investeringar i
Västerås stad uppgick till 1 193 mnkr totalt och 1 156 mnkr exklusive
exploateringsinvesteringar. Investeringarna har ökat de senaste åren då
staden står inför omfattande behov av nya lokaler för förskola, skola och
omvårdnad, samt att renoveringsbehovet är stort i befintliga lokaler. Utfall
föregående år, exklusive exploateringsinvesteringar var 950 mnkr.
Genomförandegraden 2020 blev 71 procent (64 procent 2019). Koncernen
exklusive Västerås stad investerade för 2 059 mnkr (2 414 mnkr).
Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap § 9 ska kommunstyrelsen i årliga
beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med
som grund bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
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Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Bokslut 2020 visar ett resultat som överstiger det finansiella målet om ett
resultat om 2,5 % av skatter och generella statsbidrag. Även de övriga två
finansiella målen uppnås och Västerås stads ekonomi förstärktes 2020.
Hållbar utveckling
I årsredovisningen presenteras arbetet för en ekologisk, social och
ekonomiskt hållbar utveckling.
Helene Öhrling

Anette Ömossa

Stadsdirektör

Ekonomidirektör
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Årsredovisningen ger en övergripande bild av verksamheten i koncernen Västerås stad oavsett
organisation, men också en fördjupning av Västerås stads verksamhet.
Årsredovisningen för 2020 finns även att läsa digitalt på www.vasteras.se.
Vill du ha tryckta exemplar kan du beställa från Västerås stad, stadsledningskontoret,
telefon: 021-39 11 39, e-post: info@vasteras.se
Mer information om…
…ekonomiskt utfall och viktigare händelser finns i nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser för 2020.
…bolagens och kommunalförbundens bokslut för 2020 finns i deras respektive uppföljningsrapport, samt årsredovisning.
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Ljusglimtar från ett annorlunda år
2020 var ett väldigt speciellt år. Det är
såklart omöjligt att inleda en samman
fattning av 2020 utan att nämna covid-19.
Pandemin har inneburit stora ansträngningar på våra särskilda boenden, inom
hemtjänsten och inom skolan och barnomsorgen. Många, många andra har också
påverkats hårt och mycket.
För oss är det viktigt att påminna om att
vi nu tillsammans ser lite ljus i framtiden. Vi
har ett vaccin som kommer att hjälpa oss
att ta oss vidare. Men vaccinet är bara en
del i kampen mot covid-19. Vi måste också
fortsätta att följa de rekommendationer
som finns för att minska smittspridningen.

EN STAD I FRAMKANT
Det gångna året innebar trots allt också
mycket bra för Västerås och Västerås stad.
Västerås fortsätter att ligga i absolut
framkant gällande så många saker. Bevisen
är många.
Västerås befäster positionen som ett
elektrifieringens och högteknologins
centrum. Vi såg under 2020 flera stora
etableringar. Bland annat meddelade inter
nationella tågkoncernen Bombardier att de
förlägger sitt globala forskningscenter för
utveckling av batteridrivna fordon granne
med Northvolt på Finnslätten.
Just Finnslätten är också ett av våra
stora visionära stadsdelsprojekt där vi
tillsammans med många aktörer bygger
framtiden. Finnslätten blir en mix av
verksamheter, bostäder, service, utbildning,
forskning och högteknologiska företag.
På tal om utbildning, forskning och
framtid var det såklart mycket glädjande
när det i december 2020 meddelades att
Västerås med allra största sannolikhet
blir en universitetsstad 2022. Det som
återstår är för riksdagen att fatta beslut
om regeringsförslaget att göra Mälardalens
högskola till universitet.

UTVECKLADE STADSDELAR
När det gäller utveckling av stadsdelen
Mälarporten och utvecklingen av Västerås resecentrum innebar 2020 också
stora steg framåt. En regeringsutredning

föreslår statlig finansiering för infrastrukturprojekt i Västerås. Den säger att staten
bör ingå avtal om ett bostadspaket som
möjliggör 10 000 stationsnära bostäder
i Västerås inom ramen för stadsutvecklingsprojekten Mälarporten och Kopparlunden. Avtalet innebär samtidigt att flera
infrastrukturprojekt prioriteras i nationella
transportplanen och därmed får projekten
statlig finansiering.
Regeringsutredningen Samordning för
bostadsbyggande har identifierat Västerås
som lämplig kommun för en större samlad
exploatering med hållbart byggande. Nu
ska vi ta detta i mål genom att fortsätta
ge starka argument som lägger grund för
beslut om den statliga finansieringen.
Utöver det har vi alla möjligheter att
se till att Sätra, Bjurhovda, Gäddeholm
och Bäckby blir förebilder för hur kommuner kan planera för hållbar utveckling
i nya stadsdelar – och i redan befintliga
stadsdelar som byggs om. I de områdena
kommer många av de faktorer som ger
hållbarhet, som man ofta bara diskuterar,
att faktiskt bli genomförda.

ÅRETS FÖREBYGGANDE KOMMUN
Västerås stads interna jobb har genom
syrats av satsningar på ökad effektivitet
och nytta för skattebetalarna.
Ett exempel är individ- och familjeförvaltningen som har arbetat hårt de senaste
två åren med att få en budget i balans och
samtidigt erbjuda ett fortsatt bra stöd för
individen. Detta för att undvika negativa
konsekvenser för Västerås i form av ökade
sociala problem. Under 2020 började det
arbetet att ge effekt, med en tydlig vändning i den ekonomiska utvecklingen.
Till sist är det såklart glädjande när vi
får utmärkelser som visar att vi gör rätt för
de vi finns till för. Västerås stad blev 2020
utsedd till Årets förebyggande kommun.
Vi får utmärkelsen för våra strukturerade
åtgärder, genomförda i samverkan, för att
minska tillgång och efterfrågan på droger
och alkohol.

Staffan Jansson (S)
ordförande kommunstyrelsen

Helene Öhrling
stadsdirektör
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Koncernens verksamhet i korthet
Coronapandemin som bröt ut i mars
pågick hela året och påverkade verksamheterna i Västerås stad i hög grad, men
även samhället i stort. Flera butiker och
butikskedjor upphörde under året och
arbetslösheten i Västerås ökade. I augusti
2020 var cirka 11 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslösa i Västerås,
men under hösten 2020 minskade antalet
öppet arbetslösa något.
För att motverka krisen beslöt riksdagen
under året om extra generella statsbidrag
till kommuner och regioner, samt ersättning för sjuklöner. Utöver detta kunde
kommunerna ansöka om ersättning för
merkostnader inom hälso- och sjukvården.
Finansmarknaderna reagerade inledningsvis genom att b örserna föll kraftigt.
Genom stimulansåtgärder i Sverige och
andra länder återhämtade sig marknaderna något under hösten. Västerås stad
stöttade näringslivet genom lättnader
i avgifter för torghandel, tillstånd och
parkeringsavgifter.
Internt aktiverades en koncerngemensam krisledningsstab från mars som bestod
resten av året. Verksamheter ställdes om,
personal flyttades för att täcka behov på
andra ställen när verksamheter minskade
i omfattning och kontorspersonal började
arbeta hemifrån. En central inköpscentral
byggdes upp för att samordna anskaffningen av skyddsutrustning i vård- och
omsorgsverksamheterna.

BARN OCH UTBILDNING
Förskola
En ny kommunal förskola, Branthovda förskola, öppnade under 2020 och i samband
med det stängde förskolan Sundinska
Vreten. Under året tog den digitala
utvecklingen fart och bidrog i hög grad
till att utvecklingsarbeten och kollegialt
lärande kunde genomföras trots pandemin.
De kommunala förskolorna arbetade under
året med att utveckla lärmiljöerna ute och
inne. Flera förskolor deltog i Skolverkets
satsning Läslyftet.

Grundskola
I grundskolan präglades mycket av arbetet
av att förhindra smittspridning av corona
och att upprätthålla verksamheten. Inom
grundskolan var frånvaron hög bland både
elever och personal, men ingen k ommunal
skola behövde stänga. R esultaten i årskurs
9 i de kommunala skolorna gick ner vad
gäller andel elever som klarat kunskaps
kraven i alla ämnen, medan andelen elever
som uppnår gymnasiebehörighet ökade
från de två senaste föregående åren.
Förklaringar är att kärnämnena som ger
gymnasiebehörighet prioriterades för elever
som låg på gränsen till att klara gymnasiebehörighet, samt att elever k ämpade för
att klara just dessa ämnen.

Gymnasium och vuxenutbildning
Gymnasieutredningen fortsatte, med bland
annat beslutet om att flytta teknikprogrammet från Wijkmanska till Rudbeckianska
gymnasiet till höstterminen 2021.
Inriktningsbeslut fattades om Carlforsskaområdets framtid och att öka samverkan
och samordningen mellan de kommunala
gymnasieskolorna. Inom gymnasie- och
vuxenutbildningen övergick all undervisning till distansundervisning från mitten av
mars och vårterminen ut. Samtidigt som
digitaliseringen öppnade för större tillgänglighet och flexibilitet, stängde den ute
elever i behov av särskilt stöd och de som
saknar digital kompetens. Det medförde att
belastningen ökade på skolors hälsoteam
då många elever mådde dåligt.
Under hösten pågick viss undervisning
på distans, särskilt inom vuxenutbild
ningen. Kontakter med unga inom
kommunens aktivitetsansvar samt
studie- och yrkesvägledning inom vuxen
utbildningen skedde även den digitalt,
vilket inte fungerat lika bra för alla.
Arbetsmarknadsverksamheterna
anpassade sina verksamheter till ett
coronasäkert sätt och fick även nya arbetsuppgifter, som tillverkning av förkläden åt
Västerås stads vårdenheter.
En skrivelse kom in från ett a ntal
fristående gymnasieskolor om underskotts
kompensation för 2010–2012.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 tbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
U
har ännu inte tagit ställning till kravet.

OMSORG OCH STÖD
Vård och omsorg
Vård- och omsorgsförvaltningen började
arbeta i operativ krisledning från mars
2020 på grund av coronapandemin.
Minskad smittspridning, kundfokus och att
bibehålla det kommunala uppdraget var
överordnat allt annat. Det medförde att
planerade aktiviteter inte genomfördes alls,
utfördes i mindre omfattning eller sköts
upp. Stor vikt lades vid att tidigt, tydligt
och kontinuerligt informera medarbetare,
kunder och anhöriga om frågor kring
hygien, symptom, skyddsutrustning,
besöksförbud och vaccinering. Tidigt in
förande av visir vid omvårdnadsarbete och
distans till kund blev en stor framgångsfaktor i att hålla nere smittspridningen.
Omfattande provtagningar skedde under
året och många smittspårningar genom
fördes ute i verksamheterna.
För att säkerställa personalförsörjningen
flyttades personal från verksamheter som
ställts om eller minskats till andra som
behövde förstärkning. En avdelning på
Zethelius korttidsenhet anpassades som en
”sluss” för att kunna ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhuset.
Daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning i särskilt boende
anpassades till verksamhet i boendet,
medan kunder i eget boende erbjöds att
åka till sina ordinarie arbetsplatser. Många
utomhusaktiviteter, stöd i aktiviteter och
telefonsamtal erbjöds till de boende.
Under våren sjönk antalet nyansök
ningar inom äldreomsorgen och många
avsade sig sina insatser på grund av
rädsla för smitta. Andra fick inte insatser
verkställda då verksamheter som korttidsplatser, växelvård och dagverksamhet
tvingades stänga.
Besöksförbudet, stängning av mötesplatser och restauranger bidrog till mer
isolering och nedstämdhet hos många
kunder men var också en framgångsfaktor
för att minimera smittan. För att m
 inska
isoleringen och göra det möjligt för

kunderna att kommunicera digitalt med
närstående påskyndades arbetet med att
köpa in surfplattor till särskilda boenden.
Kultur- och fritidsverksamheter genomförde
292 sång-, musik- och teaterevenemang
på 35 boenden.
Trenden med allt fler lediga lägen
heter på servicehusen fortsatte, per sista
december var 160 lägenheter tomma. Nya
riktlinjer fattades för biståndsbedömning
som bland annat innebär lägre kriterier för
att bli beviljad lägenhet i servicehus. Enligt
beslut i äldrenämnden blev sammanlagt
15 lägenheter på namngivna servicehus
utpekade till personer som är 90 år och
äldre, där de kan ansöka om att bo via
Bostad Västerås utan föregående biståndsbedömning.
Beslut togs att bygga tre nya äldreboenden, på Södra Källtorp, Öster Mälarstrand
och Ängsgärdet. Bedömningen är att dessa
kommer att skapa balans i förhållande till
demografin för perioden fram till 2025.
Ett nytt korttidshem för korttidsvistelse
för personer med funktionsnedsättning
riktat till ungdomar och unga vuxna,
öppnades på Bjurhovda som ersättning
till två andra enheter. En ny gruppbostad i
egen regi för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, uppfördes i Barkarö.
Ett statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen rekvirerades. Beslut fattades
att habiliteringsersättning och extra dagpenning ska betalas ut till deltagare inom
daglig verksamhet LSS. Det gäller oavsett
om deltagare insjuknar, har sjukdoms
symptom eller känner oro för smitta och
uteblir från verksamheten.

Ny lagstiftning avseende personlig
assistans infördes som innebär att måltider
i form av sondmatning ska ses som ett
grundläggande behov. Flera tidigare beviljade ärenden av personlig assistans har
aktualiserats hos Försäkringskassan för bedömning om möjlighet till statlig assistans
ersättning på grund av lagändringen.

Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorgen
fortsatte arbetet med handlingsplanen för
en ekonomi i balans. Förändringsarbete
började bedrivas mer i relation med barn
och unga och deras familjer. Resultatet
blev en större samverkan mellan enheter,
med Regionen och Arbetsförmedlingen,
men även med civilsamhället. Öppen
vården blev mer flexibel genom att lägga
resurserna till de som är mest utsatta
och där öppenvårdsbehandling är ett
verkligt alternativ till placering. Resultatet
visade att antalet placeringar av barn och
ungdomar på institution i slutet av året var
nere på en nivå som motsvarade budgeten. Fältande socialsekreterare utvecklade
samverkan med fritidspersonal, polisen och
högstadieskolorna. Antalet familjehems
placeringar, framför allt tillfälliga placeringar, var fortsatt många, med en oönskat hög
andel i konsulentstödda familjehem. Ett
digitalt placeringsverktyg infördes för att
säkra att placeringar till HVB-hem (hem för
vård eller boende) sker med rätt kvalitet till
lägsta kostnad.
Antalet ensamkommande barn i behov
av heldygnsvård minskade snabbare än

förväntat, vilket medförde omställning
av medarbetare till andra verksamheter.
Mottagandet av nyanlända stannade helt
av under våren och sommaren på grund
av pandemin, men har sedan hösten
återupptagits.
Fokus i arbetet med personer med
missbruk var att erbjuda kvalificerad vård
i Västerås med nyttjande av de boendehem och behandlingsalternativ som finns.
Resultatet gjorde att det nu finns fler
placerade i egen öppenvård än hos privata
utförare. Mycket stöd gavs till personer
i eget boende, med förstärkning av
personella resurser på kvällar och helger.
Tillgången på sociala bostäder var god.
Nya riktlinjer för att få ett socialt kontrakt
medförde att färre beviljades en social
bostad. För att minska tiden i skyddat
boende för den som är utsatt för våld i
nära relation gavs stöd till den våldsutsatte
i proportion till dennes behov.
Arbetsmarknaden förändrades snabbt
på grund av pandemin, vilket ledde till att
framför allt ungdomar fick svårare att få
jobb. Det var fler som ansökte om ekonomiskt bistånd under året än tidigare och
färre som gick vidare till självförsörjning.
Närmare 80 procent av ansökningarna
om ekonomiskt bistånd var digitala. Två
personer jobbar delar av sin tjänst med att
utreda felaktiga utbetalningar och polis
anmälningar sker vid misstanke om brott.
Utbildningar för ställföreträdare hos
Överförmyndarmyndigheten kunde inte
genomföras fysiskt under året, men digitala
utbildningar fanns tillgängliga på Västerås
stads hemsida.
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UPPLEVA OCH GÖRA
Idrott
Inställda evenemang och minskad
uthyrning blev några av konsekvenserna
under året då pandemin härjade. Många
barn och unga fick inte ta del av idrott på
samma sätt som tidigare, då verksamhetsutbudet minskade. Alla tre sommarkollon
genomfördes, men med färre deltagare.
Servicenivåer och öppettider i verksam
heterna anpassades efter riktlinjer/
rekommendationer, arbetsmiljöaspekter
och personaltillgång.
För att hjälpa föreningarna tog Västerås
stad beslutet att betala ut föreningsstödet
tidigare och delfinansiera den statliga
hyresgarantin.
Innebandyarenan på Rocklunda blev
klar under året med två fullstora hallar som
även kan användas för vissa arrangemang.
Arenan frigör utrymme i andra hallar, vilket
förbättrar förutsättningarna för bland
annat handboll, futsal (fotboll på mindre
yta) och basket. Bombardier Arena bytte
namn till Västerås Arena.
Ett nytt sportcenter på Finnslätten
öppnades i ett led att utveckla området
från ett industriområde till en attraktiv
stadsdel. Skate- och parkourhall, boulehall,
spinning- och styrketräningshall finns i
lokalerna.
Västerås stad upphandlade nya
konstgräsplaner och Iver Arenas konstgräs
återanvändes på andra planer i stads
delarna. En No-fall-anläggning monterades

i Mimerhallen för skridskoåkare som
behöver förbättra sin teknik eller som hjälp
för personer med funktionsnedsättning.
Projektering av en ny friidrottsarena som
ersättning till Arosvallen fortlöpte.

Fritid
Nya utomhusbadet vid Lögarängen
blev klart och provbadades av grupper
från samarbetsorganet Funktionsrätt
Västmanland och Västerås fritidsgårdar.
Utebadet kunde inte öppna som planerat
under året på grund av pandemin.
Västerås stad övertog drift och
underhåll av friluftsbad och motionsspår.
Efterfrågan på båtplatser var hög och
95 procent av dem var uthyrda under
året. En ny båtbottentvätt invigdes med
delfinansiering av ett EU-projekt med syfte
att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.
Gäddeholms småbåtshamn byggdes ut
under vintern och har nu 150 platser. En
tredjedel av elstolparna till fritidsbåtar
byttes ut till digitala elstolpar. Den som
använder stolpen betalar för elen via
digitalt konto, vilket ledde till en lägre
elförbrukning.
Många verksamheter flyttade delvis eller
helt ut utomhus. Det gällde fritidsgårdar
och klubbar, mötesplatser för äldre och
familjecentrum till exempel. Den alter
nativa verksamheten innebar nya besökare
när verksamheten var närvarande ute i
stadsdelarna.

Kultur
Biblioteket erbjöd hemleverans av b öcker
och medier till personer i riskgrupper och
utökade tillgången till e-böcker, ljudböcker och film i det digitala biblioteket. Ett
kvartersbibliotek s tartades under året på
Hammarby. Den nya bokbussen fick nya
turer som innebar att fler låntagare utanför
tätort och s erviceorterna nåddes. Besökssiffrorna ökade på Vallby friluftsmuseum
och Anundshög men minskade på biblio
teken och Västerås konstmuseum.
Västmanlandsmusiken påverkades
kraftigt av coronapandemin och stor
del av året handlade det om att hantera
publik och personal i förhållande till de
restriktioner som kom. En investering i en
konsertflygel under året gör att konsert
huset är väl rustat för att för att ge
konserter av högsta kvalitet.
Teater Västmanland, som också
påverkades kraftigt av pandemin, lyckades
skjuta fram en del av de inställda före
ställningarna till 2021. Teatern kunde
framföra kostnadsfri parkteater för
allmänheten och genomförde även pop
up-konserter för äldreboenden. Teatern la
även upp föreställningar digitalt.

Vallby friluftsmuseum
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BYGGA, BO OCH MILJÖ
Västerås fortsätter att växa och både
antalet bygglov och förrättningar visar
rekordnivåer. Arbete med ny kommuntäckande översiktsplan påbörjades under 2020.
Planarbete pågår för projekten Sätra,
Kopparlunden och Mälarporten.
Tre markanvisningar genomfördes.
Markanvisningen för Jakobsbergsplatsen
möjliggör byggande av förskola, gruppbostad och trygghetsbostäder. Markanvisningen på Najaden 2 på Öster Mälarstrand,
har krav om minst 30 procent ägarlägenheter. Dessa markanvisningar bidrar till en
jämnare fördelning av upplåtelseformer i
respektive stadsdel.
För att på sikt åstadkomma stycke
byggartomter inom flera områden krävs
ett långsiktigt arbete på alla planeringsnivåer, från översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner till detaljplaner.
Västerås stad genomförde en potthålssatsning på huvudvägnätet. För att minska
värmeutsläppen i Mälaren genomförde
Västerås stad även sommardrift av markvärme.
Under 2020 upphandlade Västerås stad
på nytt driftsavtalet för drift och underhåll av Västerås stads fastighetsbestånd.
Efter kritik från revisionen att rutiner
saknades för att säkerställa en ändamåls
enlig avtalsförvaltning mot det tidigare
avtalet beslutade Västerås stad att göra
fördjupade analyser av driftsavtalet och ta
fram förslag på hur avtalsuppföljningen
generellt kan förbättras.
Pandemin innebar att kommunerna
fick i uppdrag att utföra trängselkontroller i alla livsmedelsverksamheter och
från 1 juli även mandatet att besluta om
föreläggande och förbud. Västerås stad
genomförde cirka 450 kontroller och
riktade fyra förelägganden och förbud mot
serveringsställen under 2020.

Projekt Mälarporten
Planprogrammet för Mälarporten är på
väg fram. Ett flertal utredningar pågår
kopplat till planprogrammet, bland annat
gällande trafik och samhällsfastigheter.
Såväl betongfabriken som den så kallade

Dialogplats för den planerade stadsdelen Sätra

Thulinstomten har rivits under året för att
ge plats för en växande stad. Bussdepåutredningen kom fram till att en framtida
flytt är att rekommendera. Västerås stad
påbörjade detaljplan för nytt polishus
och kommer att genomföra samråd med
berörda intressenter, som allmänhet och
myndigheter, i inledningen av 2021.
Detaljplanen för nytt resecentrum är på
väg fram. Förprojekteringen avslutas under
första kvartalet 2021. Förberedande arbete
har skett i nära samarbete med Trafikverket
för att säkra att Västerås resecentrum finns
med i kommande Nationell plan för infrastrukturinvesteringar. Regeringskansliet
har rekommenderat regeringen att teckna
ett så kallat Västeråspaket, ett avtal om
bostadsbyggande mot infrastruktur
investeringar.

Kopparlunden
För Kopparlunden har Västerås stad
gjort förändringar i detaljplanerna, efter
synpunkter från samråd med myndigheter
och boende som berörs. Bland annat tar
det ändrade förslaget större hänsyn till
kulturmiljön, främst genom en annan
placering och höjd på den nya bebygg
elsen. Fasader på nya byggnader ska också
vara mer i tegel. Västerås stad har minskat
antalet bostäder, från 2 100 till 1 700,
vilket innebär cirka 40 procent mer parkoch torgytor per invånare på området.

Två nya parker finns med i nya förslaget,
Verksparken och Kulturparken. Förslaget
innebär att förskolegårdarna blir större
och det finns flera nya åtgärder för bättre
säkerhet och tillgänglighet för fotgängare
och cyklister samt föreslagna åtgärder som
ska motverka risken för bilköer.

Bolag och kommunalförbund
Bostads AB Mimer, VafabMiljö och
Mälarenergi AB med dotterbolagen Fibra
AB och Mälarenergi Elnät AB flyttade i
början av 2020 in i nya kontorshuset Navet.
För sitt synliga resultat av framgångsrikt kvalitetsarbete mottog Mimer 2020
Utmärkelsen svensk kvalitet från SIQ,
Swedish institute for quality. Medarbetarnas engagemang och tydliga kundfokus
gav framgångar.
Mälarenergi AB fick korrosionsskador
på avfallsförbränningspannan, vilket
medförde ett stillestånd under cirka fyra
månader. På grund av nedstängningar i
de länder som lämnar avfall till energi
återvinning m
 inskade importavfallen till
Mälarenergi under våren, framför allt
avfall från S torbritannien och Tyskland,
som planerades stå för 70 procent av
avfallsimporten. Skatt på energiåtervinning genom förbränning av avfall infördes
1 april för att styra avfall till återvinning.
Under året driftsatte Mälarenergi AB sin
kraftvärmeanläggning Block 7.
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I och med det så ersatte återvunnet trä den
sista mindre delen fossilt bränsle i form
av kol som fanns kvar i bränslemixen på
Kraftvärmeverket.
Bostads AB Mimer sålde under
året fastigheten där Mimers tidigare
huvudkontor låg, bolaget Gurkstaden AB
samt mark på Vallby. Bolaget påbörjade
flera byggprojekt under året som kommer
att bli klara 2021.
Kommunfullmäktige beslutade i
september att utfärda ett bolagsspecifikt
ägardirektiv till Nya Västerås Flygplats AB;
att instrumentflygplatsverksamheten samt
all annan verksamhet som bedrivs inom
bolaget ska upphöra och vara a vvecklad
senast den 31 december 2022. En
namninsamling genomfördes med krav på
folkomröstning i frågan. F olkomröstningen
kommer att ske under våren 2021.
Coronapandemins påverkan på
flygresandet var under 2020 omfattande
och påverkade även Nya Västerås Flygplats
AB. Restriktioner för möten och resande
minskade intäkterna från flygplatsavgifter,
parkeringsavgifter och försäljning.
Västerås Strategiska Fastigheter AB:s
dotterbolag Utvecklingsfastigheter i
Västerås AB sålde sina aktier i Härdsmidet

AB till en extern part, samt fastigheterna
Långby 7:1 och Gasugnen 3 till
Västerås stad.
Västerås Parkerings AB färdig
ställde parkeringshuset Dockan på
Öster Mälarstrand och fick beslut på att
bygga parkeringshuset Oxen i Oxbackens
centrum.
Ombyggnation i hamnen fortsatte
under 2020. Mälarhamnar färdigställde
nya magasin i Västerås och energihamnen
som drabbats av förseningar kunde
driftsättas. Muddringsarbetena i Västerås
hamnbassäng påbörjades under hösten,
en planskild förbindelse vid Kraftvärmegatan för att underlätta transporterna in
till hamnen färdigställdes och den nya
utvecklingsytan Grindtorpsängen började
ta form.
De senaste tio åren har en minskning
skett av antalet brandlarm i byggnader där
det faktiskt brunnit. De ligger på cirka 60
procent jämfört med 2011. Antalet faktiska
bostadsbränder tenderar också att minska,
även om det inte är en lika tydlig minskning. Trafikolyckorna som enligt lagen om
skydd mot olyckor klassats som räddningstjänst har de senaste tio åren minskat
markant. Antalet larm till trafikolyckor

Fasad på nya parkeringshuset Dockan
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2020 var det lägsta sedan år 2015.
Under 2020 började VafabMiljö tillämpa
den gemensamma renhållningstaxan.
Taxan införs stegvis. Skatten på förbränning av avfall innebär kostnadsökningar
i det korta perspektivet, eftersom arbetet
med att minska mängden avfall till
förbränning tar tid innan det ger effekt på
kostnaderna.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Västerås marknads- och näringslivs AB har
i uppdrag att locka möten och besökare till
Västerås. Rese- och mötesrestriktioner på
grund av coronapandemin påverkade uppdraget negativt under året. För att s tötta
näringslivet i den pågående p andemin
beslutade bolaget om ett insatspaket,
främst riktat mot handel och besöksnäring
i city. Den fysiska turistbyrån har stängt
och verksamheten kommunicerar nu via ny
webbplats och sociala medier.
Västerås Stadshus AB har tagit fram en
sammanställning av fakta om flygplats
området och överlämnat den till kommunstyrelsen för vidare behandling.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Finansiella nyckeltal
Nyckeltalen visar den övergripande ekonomiska utvecklingen
och stabiliteten i Västerås stads koncern och Västerås stad. De
finansiella rapporterna är omräknade utifrån ny redovisningslagstiftning 2019, men för de finansiella nyckeltalen 2016–2018 har
ingen omräkning gjorts.

VERKSAMHETENS INTÄKTER
OCH KOSTNADER

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter*, mnkr
Verksamhetens kostnader*, mnkr
Avskrivningar
Finansnetto

6 274 6 329 6 556 6 378 6 553
11 938 12 184 13 036 12 851 13 307
1 035 1 024 1 118 1 104 1 210
-123 -131 296
94 -140

* exklusive jämförelsestörande poster

VÄSTERÅS

2016

2017

2018

2019

2020

Folkmängd
147 420 150 134 152 078 154 049 155 551
Kommunal skattesats
20,36 20,36 20,36 20,36 20,36
Arbetslöshet,
3 308 3 601 3 074 3 084 4 250
snitt öppet arbetslösa
Andel befolkning med
43,7
44,0
44,4
44,9
eftergymnasial utbildning, %

Västerås växer, vilket ger ökad efterfrågan på bostäder och kommunal
verksamhet som omsorg och utbildning. Arbetslösheten ökade i spåren
av coronapandemin. Den var högre än snittet i riket. Andelen av Västerås
befolkning med eftergymnasial utbildning är högre än rikets snitt, vilket
ger förutsättningar för egen försörjning. Andelen utrikesfödda vuxna i
Västerås var 28,3 procent (27,2 procent), kommunsnittet 19,5 procent
(18,9 procent).

Koncernen
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat, mnkr
Årets resultat exklusive
jämförelsestörande poster, mnkr

2016 2017 2018 2019 2020
594

767

984

917

813

357

448

722

545

657

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 813 mnkr
(917 m
 nkr). Både 2019 och 2018 innehöll stora finansiella vinster på
grund av orealiserade och realiserade vinster i värdepapper.
2020 präglades av coronapandemin och staten beslutade om stöd både
till kommuner och regioner och privata näringsidkare. Dessa stöd och
bidrag påverkade resultatet positivt.
Soliditeten enligt balansräkningen (ett mått som visar den långsiktiga
finansiella styrkan) minskade något, men inklusive pensionsförpliktelser
ökade den något. Avkastningen på totalt kapital sjönk bland annat på
grund av lägre finansiella intäkter samt att resultatet inte utvecklas i
samma takt som investeringarna och skuldsättningen ökar.

SOLIDITET OCH AVKASTNING
Soliditet enligt balansräkning, %
Soliditet inklusive
totala pensionsförpliktelser, %
Avkastning på totalt kapital, %

2016 2017 2018 2019 2020
41,0

41,7

42,8

44,7

44,3

29,6
3,6

31,3
4,3

33,6
5,1

36,3
5,2

36,6
3,5

Verksamhetens intäkter ökade 2020, trots minskad försäljning inom
flera bolag. Orsaken till ökningar var statliga bidrag och ersättningar för
coronapandemin. Investeringarna ökar och ger högre avskrivningar.

MEDARBETARKOSTNADER

2016 2017 2018 2019 2020

Medarbetarkostnader, mnkr
därav lönekostnader, mnkr
Förändring medarbetarkostnader, %
Medarbetarkostnadernas andel av
verksamhetens kostnader exklusive
jämförelsestörande poster, %
Antal årsarbetare
Lönekostnad per årsarbetare, tkr

4 895 5 122 5 398 5 541 5 641
3 707 3 843 4 043 4 157 4 211
8,0 4,6 5,4 2,6 1,8
41,0 42,0 41,4 43,1 42,4

8 769 9 084 9 269 9 051 9 086
423 423 436 459 463

I och med en växande stad så har antalet årsarbetare i Västerås stad ökat
över åren, men sjönk 2019. 2020 ökade antalet årsarbetare i Västerås
stad. Inom bolag och kommunalförbund minskar antalet årsarbetare,
under 2020 med 15 årsarbetare. Förändringen av medarbetarkostnaderna
blev måttlig 2020, bland annat beroende på statlig ersättning för sjuk
lönekostnader samt en högre sjukfrånvaro än tidigare och att vikarier inte
alltid ersatte.

INVESTERINGAR OCH LÅNESKULD 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoinvesteringar exklusive
exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, %
Kortfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld, mnkr
Genomsnittlig ränta på
räntebärande skulder, %

1 914
82,3
3 965
5 130

2 251
73,5
3 962
5 394

2 984
66,4
2 454
7 118

3 366
57,4
3 630
7 119

3 188
59,8
2 758
8 619

1,1

0,9

0,8

0,7

0,7

Investeringarna har ökat under åren på grund av Västerås stads ökade
investeringstakt samt miljöinvesteringar i bland annat ny panna för
Mälarenergi. 2020 var investeringarna något lägre än 2019, trots att
Västerås stads investeringar ökade. Egenfinansieringsgraden, det vill säga
de årliga medel som finns för finansiering av investeringar (årets resultat
exklusive reavinster, avskrivningar och fastighetsförsäljningar) var fortsatt
låg och kommer fortsätta att vara låg utifrån de planerade resultaten och
investeringsnivåerna de kommande åren. Detta innebär att låneskulden
ökar.
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Västerås stad
ÅRETS RESULTAT

MEDARBETARKOSTNADER
2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat, mnkr
Årets resultat enl balanskravet, mnkr
Årets resultat*, mnkr
Årets resultat* i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %

395
173
158
2,1

518
332
198
2,5

344
143
82
1,0

529
230
147
1,7

543
509
420
4,7

* exklusive jämförelsestörande poster.

Västerås stads långsiktiga mål är att årets resultat i förhållande till skatte
intäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag ska vara 2,5 procent.
Målet uppnåddes 2020 tack vare extra generella statsbidrag under
coronapandemin. Årets budget och även kommande budgetar är lagda
med ett lägre resultatmål. Årets resultat exklusive jämförelsestörande
poster uppgick till 420 mnkr, vilket översteg budgeten med 303 mnkr.
SOLIDITET

2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet enligt balansräkning, %
36,2 37,4 37,5 38,0 38,0
Soliditet exklusive internbank, inklusive 42,6 46,3 49,2 52,4 53,5
totala pensionsförpliktelser, %
Likvida nettotillgångar, mnkr
1 297 1 536 1 572 1 263 1 149

Västerås stad har en omfattande internbank med utlåning till koncernens
bolag och förbund. För Västerås stad finns pensioner intjänade före 1998
utanför balansräkningen, så för att få ett faktiskt mått på den finansiella
styrkan används soliditet korrigerat med dessa poster. Soliditeten har utvecklats positivt de senaste åren, bland annat tack vare realisationsvinster
och exploateringsöverskott. De likvida nettotillgångarna var vid utgången
av 2020 drygt 1,1 miljarder kronor och planeringen är att likviditeten
alltid ska ligga runt 1,2 miljarder kronor.
VERKSAMHETENS INTÄKTER
OCH KOSTNADER

INVESTERINGAR

4 463 4 663
3 153 3 272
2,6 4,5
44,8 44,7
7 521 7 585
419 431
5,7

2,9

2016 2017 2018 2019 2020

Nettoinvesteringar exklusive
exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, %
Kortfristig låneskuld, mnkr
Långfristig låneskuld, mnkr
Genomsnittlig ränta på
räntebärande skulder, %

321

547

884

950 1 157

165,5 101,9 52,4 77,9 67,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Västerås stads investeringsnivå har ökat kraftigt de senaste åren, vilket
beror på ett ökat behov av nya och renoverade verksamhetslokaler när
staden växer, satsningar på att utveckla hamnen samt nya idrottsanläggningar. Som en följd har egenfinansieringsgraden minskat. Västerås stad
beräknas behöva låna till investeringar under 2021.

Självfinansieringsgrad för
kommunens investeringar,
andel (%)

Skattesats till
kommun, (%)

2016 2017 2018 2019 2020

Andel av skatter och bidrag, %					
Nettokostnader, %
92,0 90,6 93,2 92,6 90,1
Avskrivningar, %
3,3 3,3 3,3 3,8
4,2
Summa verksamhetens
nettokostnader, %
95,4 93,8 96,5 96,4 94,3

Verksamhetens nettokostn.
enligt resultaträkningen
kommun, kr/invånare

Verksamhetens nettokostnader exkl 7 267 7 618 8 048 8 349 8 602
jämförelsestörande poster, mnkr
Förändring av verksamhetens
2,7 4,8 5,6 3,7
3,0
nettokostnader exklusive
jämförelsestörande poster, %
Förändring av skatteintäkter,
6,8 4,9 3,8 4,8
5,4
generella statsbidrag, utjämning, %
Andel externa utförare i
35,1 36,0 36,2 36,0 35,5
förhållande till nettokostnader, %

Nettokostnaderna ska långsiktigt inte öka snabbare än skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning. För en god hushållning bör nettokostnaderna inte heller överstiga 98 procent av intäkterna. 2020 påverkades nettokostnadsökningen positivt av statens ersättningar för sjuklöner,
minskade volymer och lägre kostnader i vissa verksamheter på grund av
coronapandemin. Förändringen av skatteintäkter med mera påverkades
också positivt av extra generella statsbidrag med anledning av pandemin.
Utan dessa var förändringen 3,6 procent

2020
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2016 2017 2018 2019 2020

Medarbetarkostnader, mnkr
3 979 4 140 4 349
därav lönekostnader, mnkr
2 848 2 923 3 069
Förändring medarbetarkostnader, %
4,3 4,0 5,0
Medarbetarkostnadernas andel av
verksamhetens bruttokostnader
44,5 44,5 44,1
exkl jämförelsestörande poster, %
Antal årsarbetare
7 521 7 621 7 735
Lönekostnad per årsarbetare, tkr
379 384 397
Förändring av lönekostnad
per årsarbetare, %
2,2 1,3 3,4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kassalikviditet
kommun, (%)

Soliditet inkl
pensionsåtagande
kommun, (%)
Nettokostnadsavvikelse
totalt (exkl. LSS), andel (%)

Årets resultat som
andel av skatt och
generella statsbidrag
kommun, (%)

Diagrammet visar finansiella nyckeltal för Västerås stad i jämförelse med
rikets kommuner. Bästa värde är den gröna linjen, sämsta är den röda
och Västerås stads linje är den blå. Värdena avser 2019. Västerås stad
är bland de allra bästa när det gäller verksamhetens nettokostnader per
invånare och årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag. När det gäller självfinansieringsgrad av investeringar och
kassalikviditet ligger Västerås stad sämre till. Självfinansieringsgraden
sjönk ytterligare 2020. Kassalikviditeten påverkas av Västerås stads
omfattande utlåning till de kommunala bolagen.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Barn och utbildning
Antalet barn i förskolan ökade med 78
jämfört med 2019, varav 70 i fristående
förskolor. Det är 53 barn färre än förväntat.
Tre procent av barnen finns i pedagogisk
omsorg (familjedaghem).
I grundskolan ökade elevantalet totalt
med 263 jämfört med 2019, vilket var 203
färre än planerat. Antalet barn på fritidshem minskade med 160 barn jämfört med
2019 och 295 jämfört med förväntat antal.
Antal elever i gymnasieskolan ökade
med 167 jämfört med 2019. Volymökningen av gymnasieelever under de senaste
åren har kunnat hanteras inom befintlig organisation, med undantag för den kraftiga
volymökning som skedde under hösten
2015. Men under de kommande åren
kommer volymökningen sannolikt inte att
kunna hanteras inom befintliga skollokaler.

SKOLVERKSAMHETER TOTALT

2016

2017

2018

2019

2020

Antal barn förskola, årsmedel
Förskola
varav fristående förskolor

8 018

8 122

8 292

8 380

8 458

2 860

2 860

2 860

2 892

2 962

1 694

1 755

1 790

1 806

1 835

14 733

15 262

15 741

16 083

16 303

212

222

229

238

252

Elevantal grundskola, årsmedel
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
varav fristående skolor
Fritidshem

3 882

4 249

4 388

4 388

4 479

6 449

6 548

6 725

6 891

6 731

4 756

4 857

5 040

5 355

5 514

1 643

1 701

1 800

1 928

2 028

207

215

206

212

214

128

120

120

115

123

Elevantal gymnasium, årsmedel
Gymnasium
varav fristående skolor
varav annan kommun
Gymnasiesärskola

Vårt mål är att utveckla elevernas
kunskap, kompetens och självförtroende
i en trygg miljö

Pedagogisk idé för
Västerås stads skolverksamheter:

Olika förväntningar på att bli
sedd, stöttad och utmanad
Eleverna har olika
förutsättningar, drömmar och mål

Vi tar hänsyn
till elevernas behov,
ger stöd och stimulans

Vi är övertygade om att alla elever vill och kan lära sig

2020
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Omsorg och stöd
ÄLDREOMSORG
Den utförda tiden inom hemtjänsten har
sedan 2015 minskat kraftigt som en följd
av vidtagna åtgärder, bland annat ändrade riktlinjer och ändrad avgiftsmodell.
Effekterna av dessa åtgärder har avtagit
och i början av 2020 låg hemtjänsten på
en nivå som var cirka sju procent högre än
föregående år. Men i mars/april bröts den
uppåtgående trenden och flera personer
valde att avstå insatser som en följd av
coronapandemin. Ökningen för året blev
en knapp procent på helåret för hemtjänst
i eget boende, medan den minskade med
tio procent i servicehusen. Minskningen i
servicehusen kan förklaras med färre boende, även det en konsekvens av pandemin.
Timmar för hemsjukvård fortsätter att
öka. Tid utförd av legitimerad personal har
fördubblats från 2016.

PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Under de senaste fem åren ökade Västerås
stads befolkning i åldern 0 till 64 år med
i genomsnitt 1,4 procent per år. Under
samma period ökade antalet personer med
minst en verkställd insats, enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), med i genomsnitt 3 procent per år.
Antal personer med beslut om boendestöd
enligt socialtjänstlagen (SoL), ökade med
cirka 4 procent per år under perioden.
Antalet timmar inom personlig assistans
enligt LSS mer än tredubblades mellan
åren 2015 och 2019, men 2020 syns
för första gången en minskning i antalet
beviljade timmar. Daglig verksamhet och
bostad med särskild service för vuxna är
de två största insatstyperna inom LSS. De
är båda omfattande insatser som riktar sig
till vuxna personer och pågår ofta under en
stor del av personens liv.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Aktualiseringarna, det vill säga de ansökningar eller anmälningar som kommit in
till socialtjänsten, har ökat med 9 procent
sedan 2015. Antalet unika placerade
barn har ökat med 48 procent jämfört
med 2016, men mellan 2019 och 2020

OMSORG OCH STÖD
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2017

2018

2 615

2 419

2019

2020

Äldreomsorg
Hemtjänst, antal personer
Hemtjänst, antal timmar

2 606

2 387

2 225

1 133 352

984 099

900 724

895 022

901 278

Hemsjukvård, leg. personal, timmar

80 192

115 044

127 855

140 992

160 868

Hemsjukvård, hemtj.personal, timmar

91 748

104 965

121 172

136 867

157 753

1 924

2 689

2 856

3 015

3 031

12

66

55

86

98

Trygghetslarm, antal personer
Trygghetskamera, antal personer

1 043

1 062

1 128

1 156

1 146

Äldreboende, antal lediga lägenheter

Äldreboende, antal lägenheter

1

0

0

0

48

Äldreboende, antal personer som inte
erbjudits plats 31 december

70

66

51

48

5

687

678

630

604

570

14

75

72

72

108

-

-

-

-

30

Antal personer med insats enl LSS

1 149

1 208

1 235

1 225

1 232

Personlig assistans, antal personer

52

57

69

72

72

Personlig assistans, timmar/pers/mån

136

229

253

266

240

Bostad för barn och unga, antal pers

9

9

10

9

6

Bostad för vuxna, antal personer

348

357

358

377

375

Daglig verksamhet, antal personer

651

668

708

716

734

Servicehus, antal lägenheter
Servicehus, antal lediga lägenheter
Servicehus, antal lägenheter som kan
hyras utan biståndsbeslut
Personer med funktionsnedsättning

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll m ekonomiskt bistånd

4 023

4 246

3 966

3 729

3 685

Antal aktualiseringar

52 732

54 192

54 414

56 481

55 448

Antal placerade barn

184

202

243

280

273

Antal placerade ungdomar

203

219

241

256

267

Antal placerade vuxna med missbruk

375

415

413

364

349

Antal placerade personer utsatta för
våld i nära relation

64

97

123

129

122

 inskade de med 3 procent, medan
m
aktualiseringarna ökade med 10 procent.
Ungdomar 13–20 år är den grupp som har
haft lägst ökning av antal unika placerade
personer. Från 2019 ökade antal unika
placerade ungdomar med 4 procent,
medan aktualiseringarna minskade med
14 procent.
Antal placerade vuxna med missbruk
visar en fortsatt minskning. Jämfört med
2019 har gruppen minskat med 4 procent.
Antalet unika placerade personer ökade
mest för gruppen personer utsatta för våld
i nära relation, en ökning med 91 procent
jämfört med 2016. Ansökningarna ökade
med 4 procent mellan 2019 och 2020.

2020
12

2016

Antal unika hushåll som haft insatsen
ekonomiskt bistånd har minskat sedan
2017. Den kostnadsökning som har skett
mellan åren 2018–2020 beror alltså inte
på volymökning utan på faktorer i omvärlden som inte är påverkbara; förändringar
inom Arbetsförmedlingen, ökad arbetslöshet samt att aktuella familjer har fler barn.
Antalet hushåll i snitt per månad som fått
ekonomiskt bistånd ökade under 2020.
Ökningen är främst bland singelhushåll,
som var 63 fler än 2019. Ökningen av
singelhushållen var 6 procent under andra
halvåret. Snittkostnaden för singelhushåll
har under året varit 8 800 kronor per
månad och hushåll.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Uppleva och göra
Runt 70 procent av västeråsarna uppger
i enkäten Fråga Västerås att de minst
någon gång per år besöker Vallby frilufts
museum och Anundshög. Nära 60 procent
uppger att de besöker bibliotek och
runt 35 p rocent att de besöker Västerås
konstmuseum. Såväl Vallby friluftsmuseum
som Anundshög är två av Västerås och
Västmanlands främsta besöksmål. Besöken
på kulturinstitutionerna ligger stabilt
över åren med vissa mindre variationer.
Kulturskolan hade i stort sett samma antal
elever som året innan. Både Västerås
stadsbibliotek och Västerås konstmuseum
fick under 2020 nära nog halverade
besökstal, vilket hänger samman med de
restriktioner, stängningar och serviceminskningar som genomfördes med anledning
av p andemin. Minskningen av besöken på
Vallby friluftsmuseum var betydligt mindre
som en effekt av att museibesök utomhus varit möjliga under så gott som hela
pandemitiden. Till del kan minskningen
av antalet besök förklaras med att några
större arrangemang, som Midsommar och
Jul på Vallby, inte kunde genomföras på
grund av pandemin.

Badanläggningar redovisade ett lägre
antal besökare 2020, vilket beror dels på
effekter av pågående pandemi, dels på
att Kristiansborgsbadet inte längre finns
med i redovisningen (från juni 2019).
Konstsnöspåret hade ett fåtal besökare
2020, vilket huvudsakligen berodde på en
mycket mild vinter.
Antal besök i öppen fritidsverksamhet
(fritidsklubb för tio- till tolvåringar)
minskade med 10 procent från 2019 till
2020. För fritidsgårdar var motsvarande
minskning 36 procent. M
 inskningen
bedöms främst bero på pågående
pandemi. De omställningar som verksamheterna gjorde, exempelvis till digital
verksamhet, innebar en annan typ av
"besök" som inte fångas upp i nyckeltal
kring fysiska besökare.
Även antal aktiva barn och ungdomar
i idrottsföreningar påverkades negativt på
grund av pandemin.
Från den 24 november 2020 skärptes
kraven på offentliga sammankomster, så
att de maximalt fick vara 8 personer. Det
innebar att föreställningar i teater- och

UPPLEVA OCH GÖRA

2016

musiksammanhang i stort sett ställdes in
tills vidare. I mitten av december skärptes kraven ytterligare från regering och
Folkhälsomyndigheten för att minska
smittspridningen av coronaviruset så att
också muséer, simhallar och idrottshallar
stängdes tills vidare.
Antal föreställningar och besökare på
Västerås teaters föreställningar m
 inskade
dramatiskt under året på grund av
pandemin. Antal föreställningar halverades
jämfört med året innan och antal besökare
minskade med 80 procent. Två större
repertoarer, Svansjön och Ett dockhem, fick
helt ställas in, andra spelades delvis.
Även besökare och föreställningar
till Västmanlandsmusikens evenemang
minskade under året. Den publika
verksamheten reducerades kraftigt och
ersattes delvis med en digital verksamhet.
265 produktioner ställdes in från mitten av
mars på grund av pandemin. Jämfört med
2019 minskade antal evenemang med 25
procent och publiksiffran minskade med
70 procent.

2017

2018

2019

2020

Kultur, antal besökare
Biblioteken, inklusive digitala besök*

755 494

716 404

662 066

719 621

305 086

Västerås konstmuseum

95 013

94 525

84 335

89 706

40 291

Vallby friluftsmuseum

156 307

180 291

147 850

148 694

134 420

2 200

2 198

2 238

2 217

2 076

395 250

384 999

308 498

337 600

256 985

89 000

70 700

67 500

75 000

2 800

Fritidsklubbar (10–12), antal besök

93 350

88 300

82 973

76 212

68 820

Fritidsgårdar (13–18), antal besök

Kulturskolan (antal elever)
*digitala besök kunde inte följas upp 2020
Idrott och fritid, antal besökare
Badanläggningar
Konstsnöspåret
Fritidsverksamhet, antal

118 450

117 050

99 114

90 961

69 039

Aktiva barn och ungdomar i idrottsföreningar, antal flickor

10 951

10 525

10 168

11 279

9 992

Aktiva barn och ungdomar i idrottsföreningar, antal pojkar

14 603

14 243

14 632

15 004

13 080

Teater och musik
Antal föreställningar, Västmanlands teater
Antal besökare, Västmanlands teater

104

135

163

183

78

26 929

27 848

32 863

34 615

7 566

Antal evenemang arrangerade av Västmanlandsmusiken i Västerås
Antal besökare i Västerås på Västmanlandsmusikens evenemang

437

465

410

308

106 516

111 659

105 762

31 877

2020
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Bygga, bo, miljö och trafik
BOSTADSBYGGANDE
Målet är att 5 000 bostäder ska byggas
i Västerås under 2018–2021. Under
perioden 2018–2020 färdigställdes det
nästan 3 100 bostäder, och prognosen
är att cirka 1 000 bostäder kommer att
färdigställas 2021. Detta indikerar att
Västerås stad inte kommer att nå målet på
5 000 bostäder. 2020 färdigställdes 874
lägenheter i Västerås, varav 233 i småhus
och 641 i flerbostadshus. Det är en fortsatt
stor andel hyresrätter som byggs.
Bostadsbyggande påbörjades inom
många stadsdelar i Västerås tätort, bland
annat på Öster Mälarstrand med ytterligare 162 lägenheter inom kvarteret
Förseglet. Byggandet på Kornknarren
(gamla Stenkumlaskolan) kom igång
med 120 hyresrätter, på Södra Källtorp
började ett trygghetsboende byggas
och på Ängsgärdet fortsätter byggandet längs Pilgatan med 107 hyresrätter.
Mimer påbörjade flera projekt under
2020; c entralt inom kvarteret Högne,

TRAFIK OCH SAMHÄLLSPLANERING

på Skallberget, Vallby och Gideonsberg
(Tegnérlunden). I serviceorterna började
bostäder i större volymer byggas i
Gäddeholm, Barkarö och Tillberga.
Under 2020 påbörjades sju detaljplaner
för cirka 500 bostäder, vilket innebär att
det nu pågår detaljplaner för närmare 
8 000 bostäder.
Den fördjupade översiktsplanen för
Sätra blev antagen under 2020, vilket
möjliggör cirka 2 500 bostäder. Ett planprogram har påbörjats för M
 älarporten,
vilket även inkluderar Ängsgärdet.
Kopparlunden och Mälarporten kan tillsammans bidra till ett bostadsbyggande på
10 000 bostäder, vilket är det som anges
i det statliga avtal regeringen föreslås
teckna, det så kallade Västeråspaketet.

KOLLEKTIVTRAFIK
Resandet med kollektivtrafiken m
 inskade
kraftigt under pandemin och för att
undvika trängsel bland resenärerna kördes

2016

2017

2018

2019 2020

trafiken med normalt antal turer och med
uppmaningen att inte resa i onödan och
försöka undvika pendlingstider.

GATUUNDERHÅLL
Under många år har Västerås stad i
detaljplaneringen lagt stora ytor, både
gator och grönytor, på kvartersmark vilket
inneburit att skötsel av dessa ytor åläggs
fastighetsägarna, ofta i form av en samfällighetsförening. En förändring har skett
genom att större ytor nu läggs som allmän
platsmark, vilket innebär att skötsel
ansvaret hamnar på Västerås stad.

PARKERING I EN VÄXANDE STAD
Parkeringshuset Dockan på
Östermälarstrand togs i drift i slutet av
året. Antalet parkeringar i centrum är
oförändrade. S taden äger ett (Klippan) av
sex parkeringshus öppna för allmänheten.
Totalt förfogar Västerås stad och Västerås
stads parkeringsbolag över drygt 8 000
parkeringsplatser. 300 av dessa utgörs av
Klippan och 880 är belägna i parkeringshusen Däcket och Dockan.

Vägar
Total väglängd, km

920

933

936

950

922

RÄDDNINGSTJÄNST

Gång- och cykelbanor, km

372

384

385

390

404

Ny beläggning, totalt 1 000-tals kvm

200

302

264

186

193

Andel av vägnätet med ny beläggning, %

3,5

5,2

4,6

3,2

3,4

Antal parkeringsplatser totalt

6 144

6 280

6 197

6 167

6 286

Avgiftsfria parkeringsplatser

2 184

1 904

1 662

1 679

1 704

11 006

11 708

12 314

12 455

8 083

13,1

6,4

5,2

1,1

-35,1

Antal färdtjänstresor/omsorgsresor, 1 000-tal

206

206

209

220

125

Förändring av omsorgsresandet, %

-0,5

0,1

1,3

5,4

-43,3

Färdigställda bostäder

915

1 072

1 004

1 205

874

Påbörjade bostäder

946

1 426

975

916

1 312

Under 2020 larmades Mälardalens Brandoch Räddningsförbund vid 1 786 tillfällen,
till vad som förmodades vara räddningstjänst. Av dessa var cirka 20 procent
räddningstjänst enligt lagen om skydd
mot olyckor. Resterande del utgjordes
av onödiga automatlarm, falsklarm eller
andra uppdrag. Tendensen är att antalet
larm till bränder i byggnader sett över
längre tid ökar, utan någon ökning av
antalet faktiska bränder. 2020 minskade
antalet bilbränder till 86, jämfört med
genomsnittet för åren 2017–2019 på 127
bränder. Antalet larm till trafikolyckor var
under 2020 det lägsta sedan år 2015;
292 larm. I 10 av dessa var personer
fastklämda eller instängda.

2 004

1 932

1 967

1 847

1 786

673

636

679

691

683

Parkering

Resande
Antal resor med kollektivtrafiken, 1 000-tal
Förändring av resandet, %

Byggande

Brand- och räddningsinsatser
Insatser
Antal onödiga automatlarmsutryckningar

2020
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Näringsliv och arbete
Under 2020 gick 43 procent av de som
deltagit i primär arbetsmarknadsinsats
vidare till arbete eller studier, vilket utgör
138 personer. Andelen personer som är i
arbete sex månader efter avslutad arbetsmarknadsinsats var lägre 2020 än tidigare
år. 2020 var det färre personer som deltog
i dessa insatser på grund av coronapandemin och på grund av Arbetsförmedlingens
omställningsarbete, vilket gjorde det än
svårare för denna målgrupp att få ett arbete. Andelen som är i studier sex månader
efter avslutad arbetsmarknadsinsats var

marknadsinsatser kan ha effekt, även om
en person inte går till arbete eller studier
direkt efter avslutad insats.
Gruppen som står långt från arbetsmarknaden ökar och gruppen språksvaga
har ökat de senaste fem åren. Det stora
antalet mottagna flyktingar 2015 och
2016 påverkar utfallet. Behovet av flexibla
och individuellt anpassade insatser inom
arbetsmarknadsenheten är stort och ny
samverkan med Arbetsförmedlingen och
andra myndigheter är nödvändig.

15 procent och är högre än tidigare. Detta
kan antagligen också bero på pandemin;
när det finns färre lediga jobb väljer fler att
studera.
Utöver detta gick 27 personer vidare
till en anställning inom arbetsmarknadsenheternas uppdrag, vilket innebär en
förflyttning från bidragsförsörjning till egen
försörjning.
Totalt sett var det fem procent fler som
arbetade eller studerade sex månader efter
avslutad arbetsmarknadsinsats än direkt
vid avslut av insats. Det visar på att arbets-

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

2016 2017 2018

2019 2020

Arbetsmarkanad
Andel personer i primär arbetsmarknadsinsats som
avslutats för arbete eller studier, %

43

50

35

38

43

Andel personer i sekundär arbetsmarknadsinsats
som avslutats för arbete eller studier, %

12

10

12

19

10

27

19

Personer som är i arbete 6 månader efter
avslutad arbetsmarknadsinsats, andel (%)
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Koncernstruktur
VÄSTERÅS STAD

Västerås Stadshus AB

Övriga aktiebolag

Kommunalförbund

Bostads AB Mimer,
100 %

Västerås Strömkällan 1
AB, 100 %

Västmanlands Teater,
49 %

Nya Västerås
Flygplats AB, 100 %

Mälarhamnar AB,
55 %

Västmanlandsmusiken, 90 %

Västerås Parkerings AB,
100 %

Västerås Central,
49 %

Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund, 85,4 %

Västerås marknads- och
näringslivsaktiebolag,
100 %

Oslo-Stockholm 2.55 AB
16,8 %

VafabMiljö 
Kommunalförbund, 43,6 %

Utvecklingsfastigheter
i Västerås AB, 100 %
Västerås Flygfastigheter, 100 %
Geddeholms AB, 100 %
Västerås Fastighet
Kungsängen AB, 100 %

Västerås Stads
Strategiska
Fastigheter AB 100 %

Mälarstrandens
Utvecklings AB
12 %

VafabMiljö AB,
100 %

Mälarenergi
Vattenkraft AB, 100 %
Mälarenergi
Försäljning AB, 100 %
Mälarenergi
Elnät AB, 65,1 %
Fibra AB, 59 %

Mälarenergi AB,
100 %

Björnklockan AB, 100 %
Garagebolaget Mimer AB
100%

Västerås Science
Park AB, 22,2 %

Inera AB
0,15 %

SamKom AB, 100 %
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Västerås stads nämnder
Se sidan 18

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Västerås stad 2020-12-31
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Kommunstyrelse
Valberedningen

Stadsdirektör

Stadsledningskontor

Valnämnden
Krisledningsnämnden
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarförvaltningen

Förskolenämnden
Grundskolenämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Partiställning,
kommunfullmäktige

•• •• •• •• •• •• •• •• ••
M •••••••
•••••••
SD • • • •
••••
L ••••
•••
V •••
••
C ••
••
KD • •
•
MP •
•
S

Socialdemokraterna (S)
18 mandat
Moderaterna (M)
14 mandat
Sverigedemokraterna (SD) 8 mandat
Liberalerna (L)
7 mandat
Vänsterpartiet (V)
5 mandat
Centerpartiet (C)
4 mandat
Kristdemokraterna (KD)
3 mandat
Miljöpartiet (M)
2 mandat

Individ- och familjenämnden

Individ- och familjeförvaltningen

Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsförvaltningen

Äldrenämnden

Tekniska nämnden
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Fastighetsnämnden

Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kulturnämnden

Stadsarkivet

Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Skultuna kommundelsnämnd

Skultuna kommundelsförvaltning

2020
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Väsentliga privata utförare
En privat utförare, även kallad kommunalt
uppdragsföretag, är en annan juridisk
person, till vilken kommunen med stöd av
kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat
vården av en kommunal angelägenhet,
men där överlämnandet skett på ett sätt
så att kommunen inte fått ett betydande
inflytande. Överlämnandet kan ske genom
upphandling enligt lag om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på
annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår:
• Kommunala entreprenörer; företag som
helt ägs av andra juridiska personer
än kommunen och till vilka kommunen
överlämnat vården av en kommunal
angelägenhet.
• Samägda företag; företag där
kommunens röstandelar understiger 20
procent. För Västerås stads del är det
följande företag:
• Västerås Science Park AB (22,2 %)
– överstiger 20 % men ingår inte i
koncernsammanställningen
• Mälarstadens Utvecklings AB (12 %)
• Oslo–Stockholm 2.55 (16,8 %)
• Inera AB (0,15 %)
Friskolor definieras inte som uppdragsföretag, men tas ändå med som information.
All beräkning av hur stor andel av
verksamheten som utförs av en privat
utförare är gjord efter hur stor andel av
kostnaderna som har gått till densamme.

ÄLDRE OCH PERSONER MED
FUNKTIONSHINDER
Inom hemvården (hemtjänst och hemsjukvård), som erbjuds via lagen om valfrihetssystem, LOV, fanns per den 31 december
2020 sju utförare inkluderat egenregin
och Skultuna kommundelsförvaltning.
Mätt i utförda timmar utfördes 65 procent
(61 procent) av olika privata aktörer. Sett
till antalet kunder var andelen egenregi
något högre, vilket delvis kan förklaras av
att vissa privata aktörer till skillnad från
egenregin inte utför all typ av hemvård, till
exempel nattinsatser.
Inom äldrenämndens särskilda boenden
(äldreboenden, demensboenden, servicehus och korttidsplatser) finns en mix av
utförare där 50 procent av platserna (52
procent) är upphandlade.

Av de särskilda boendena för personer
med funktionsnedsättning (LSS, SoL och
korttidsboenden) är 28 procent upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, räknat i antal boenden. De
upphandlade enheterna drivs av fem olika
privata utförare samt av egenregin, i de fall
egenregin lagt bästa anbud eller, av någon
anledning, övertagit upphandlad verksamhet från en privat utförare.
Boendestöd, avlösar- och ledsagar
service, personlig assistans ickeval, daglig
verksamhet samt kvalificerad tillsyn av
övervakande karaktär är organiserade
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. De
LOV-tjänster som berör flest enskilda är
daglig verksamhet enligt LSS med drygt
700 beviljade platser och boendestöd
SoL med cirka 530 beviljade beslut. Inom
boendestöd drivs 63 procent (70 procent)
av olika privata aktörer av marknaden,
mätt i antal personer med beställd insats.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Inom socialomsorgen finns det verksam
heter som helt sköts av externa utförare. All
institutionsvård och familjehem för vuxna
drivs av privata utförare.

ÖVRIG VERKSAMHET
Inom kultur- och fritidsområdet utförs
en större del i egen regi, men all koloniverksamhet utförs av externa utförare.
För gator och parker har andelen externa
utförare för gatuverksamheten ökat till 97
procent (42 procent).

SKOLOR OCH FRISKOLOR
Förskoleverksamheten utförs till 35 procent
av privata utförare. För den pedagogiska
omsorgen (dagbarnvårdare) är det 100
procent privata utförare, efter att den
kommunala verksamheten upphörde 1 juli
2019.
Fristående skolor stod för 27 procent
av kostnaden för grundskolan. Friskolorna
har 26 procent av eleverna, inkluderat
förskoleklass och grundsärskola. De
fristående gymnasieskolorna stod för 38
procent av eleverna. All gymnasiesärskola
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i Västerås utförs av egenregin. Den mesta
vuxenutbildningen bedrivs i privat regi, 91
procent.

EGEN REGI OCH
KÖPT VERKSAMHET

Total
kostnad
2020 tkr

Andel
köpt
(%)

Hemtjänst

436 427

63 %

Hemsjukvård

97 557

49 %

Särskilt boende, totalt

901 683

33 %

Dagverksamhet,
mötesplats och
restaurang, totalt

26 821

21 %

Boende enligt LSS

417 727

28 %

Personlig assistans 
enligt LSS

64 510

100 %

Daglig verksamhet
enligt LSS

128 557

21 %

Avlösare, korttidsvistelse
och ledsagare enligt LSS

90 753

59 %

Boendestöd, dag
verksamhet och tillsyn
enligt SoL

60 596

70 %

Institutionsvård

174 086

100 %

Familjehem

100 706

47 %

Boende social omsorg

108 110

53 %

Öppna insatser

100 786

37 %

Ensamkommande
flyktingbarn

12 568

44 %

Koloniverksamhet

4 540

100 %

Simhall, idrottshall,
motionsspår

171 432

14 %

Fritidsgård och öppen
fritidsverksamhet

38 668

14 %

Kultur och fritid övrigt

177 926

29 %

Gatuverksamhet

228 516

97 %

Parkverksamhet

22 896

26 %

Färdtjänst

48 911

100 %

Förskola

1 140 599

34 %

Pedagogisk omsorg
(dagbarnvårdare)

36 191

100 %

Grundskola

1 916 561

25 %

Fritidshem

260 758

17 %

Gymnasium

700 193

41 %

Vuxenutbildning

130 871

91 %

Arbetsmarknads-
åtgärder

4 857

68 %

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunstyrelsens ledamöter

Staffan Jansson, S
Ordförande

Jesper Brandberg, L
1:e vice ordförande

Elisabeth Unell, M
2:e vice ordförande

Carin Lidman, S

Ann-Louise Molin Östling, S

Anna Lundberg, L

Vicki Skure-Eriksson, C

Anna Thunell, MP

Anna Hård af Segerstad, M

Marcus Jacobson, M

Emil Thessén, -

Anna Maria Romlid, V

Amanda Grönlund, KD

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunen och kan beskrivas som kommunens
regering. Den utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. De politiker som
representerar majoriteten kallas kommunalråd medan övriga är oppositionsråd.
Kommunstyrelsen samordnar planering och uppföljning av Västerås stads ekonomi, finanser
och verksamheter. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet samt
behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar till största delen i frågor av övergripande karaktär och strategier.
Efter kommunvalet 2018 bildade Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Miljöpartiet majoritet.
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Västerås stads och bolagens styrmodell
I kommunallagen finns olika krav formulerade, som syftar till att säkerställa god
ekonomisk hushållning. Lagen anger bland
annat att kommunfullmäktige ska besluta
om finansiella mål som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning och att kommunen även ska ange mål och riktlinjer för
verksamheten, oavsett organisering.
Styrsystemet i koncernen Västerås stad
består av ett antal principer, som ska
påverka organisationens agerande, på
alla nivåer, i önskad riktning. Styrningen
ska säkerställa att de politiska målen och
uppdragen får genomslag i organisationen.

Styrsystemet är ramen för styrningen och
det ska bidra till att visioner och mål nås,
samt bidra till en god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige är Västerås stads
högsta politiska organ och ansvarig
för verksamheten gentemot invånarna.
Planering för god ekonomisk hushållning
i Västerås stad görs genom att kommunfullmäktige antar mål för de strategiska
utvecklingsområdena, finansiella mål och
mål för verksamheten. Genom styrprinciper
och styrmodeller som finns i Västerås stads
styrsystem omsätts dessa till verksamhet i

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning
Vision 2026 – staden utan gränser
Agenda 2030

Grunduppdraget

Mål och inriktningar

Strategiska
utvecklingsområden

Värdegrund – Alltid bästa möjliga möte
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nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige
beslutar om bolagens mål i ägardirektiv
samt i förbundsordningar för respektive
kommunalförbund.
Syftet med styrningen är att uppnå
bästa möjliga nytta för kommuninvånarna,
med de resurser som står till förfogande.
Långsiktighet och uthållighet ska vara
ledstjärnor och varje generation ska
bära kostnaderna för den service som de
själva konsumerar. All verksamhet ska
genomföras utifrån Vision 2026 – staden
utan gränser, Agenda 2030 och beslutade
ekonomiska ramar.

PERSPEKTIV

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kund

Vi har nöjda kunder
och invånare

Kvalitet genom
hållbar utveckling

Vi har rätt kvalitet i
våra verksamheter och
levererar rätt resultat

Ekonomi

Vi har en ekonomi i
balans

Medarbetare

Vi har engagerade
medarbetare med rätt
kompetens

Genom att leva värderingarna i värdegrunden, Alltid bästa möjliga möte, och
följa styrprinciperna i beslutad policy för
styrningen i koncernen Västerås stad läggs
grunden för en tillitsbaserad styrning.
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete
ges förutsättningar för god planering och
genomförande av verksamheten.

ORGANISATION
Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelse, kommunrevision, krisledningsnämnd och 15 facknämnder som styr de
olika verksamhetsområdena. Exempel på
verksamhetsområden är socialtjänst, skola
och förskola, hemtjänst och äldreomsorg,
gator och vägar, fritid och kultur.

Det dagliga, praktiska arbetet utförs av
Västerås stads förvaltningar. Det finns även
ett antal kommunala bolag och stiftelser
som sköter speciella verksamheter på uppdrag av Västerås stad. Dit hör till exempel
Mälarenergi och Mimer. Se organisationsscheman på sidorna 16 och 17.

ALLTID BÄSTA MÖJLIGA MÖTE
• Öppenhet och kreativitet
för lärande och utveckling.
• Samarbete och handlingskraft för resultat.
• Ansvarstagagande och delaktighet
för kvalitet och effektivitet.
• Respekt och omtanke
för de människor vi möter.

SKAPA VÄRDE GENOM
RESULTATSTYRNING
• Skapa resultat för kunder
och för utvecklingen av Västerås.
• Styr på det väsentliga och inte på allt.
• Styr på rätt nivå.
• Resultat och effekter ska mätas
och följas upp.
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Risk- och internkontroll
Riskhantering och internkontroll ingår som
en del i Västerås stads styrsystem. Arbetet
utgår därför från förvaltningars och nämnders övergripande uppdrag och mål.
Nämnder och styrelser ska, enligt bland
annat kommunallagen (2017:725), lag
(2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
LSO, systematiskt och årligen arbeta med
riskhantering och internkontroll. Även
koncernens bolag och kommunalförbund
arbetar med riskhantering och intern
kontroll och rapporterar till Västerås stad.
Kommunstyrelsens uppgift är att leda
och samordna arbetet samt att ha uppsikt
över verksamheten, oavsett organisatorisk
form. För viss verksamhet sker också tillsyn
från andra tillsynsmyndigheter.
Risk- och internkontrollplaner för
2020 fastställdes av nämnder, styrelser,
kommunalförbund och bolag i samband
med budgetarbetet och följs upp i samband med bokslutet för 2020.

UPPFÖLJNING
Syftet med uppföljningen av risk- och
internkontrollarbetet är att ge en sammanfattande bild av koncernens risker och dess
åtgärder/kontroller.
Uppföljningen är också i sig en del av
den interna styrningen och kontrollen,
eftersom den sätter fokus på risker och
brister som har kontrollerats, följts upp
och hanterats under året. Under 2019
implementerades risk- och internkontrollen
i verksamhetssystemet för styrning och
uppföljning i Västerås stad. Det ger cheferna möjlighet att enklare kunna planera och
arbeta med kontroller och åtgärder som
en naturlig del av annan planering och
uppföljning.

SYSTEMATISKT ARBETE
Arbetet med riskhantering och intern
kontroll i Västerås stad ska säkerställa:
• ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
• tillförlitlig ekonomisk rapportering,
• efterlevnad av tillämpliga
lagar och förordningar,

• skydd av människors liv och hälsa,
• samhällets funktionalitet och
grundläggande värden,
• skydd av miljö och egendom,
• attraktivitet och förtroende.
Den sammanlagda bedömningen av
uppföljningen är att alla verksamheter
arbetar systematiskt med den interna
kontrollen och att brister åtgärdas och följs
upp tillfredsställande. Dock finns behov av
kompetenshöjning kopplat till säkerhetsskydd och andra krishanteringsfrågor.

RISKER UNDER ÅRET
Arbetet har sedan mitten av mars 2020 i
omfattande delar handlat om att hantera
risker och påverkan som uppstått genom
coronapandemin.
Individ- och familjenämnden lyfter fram
att det för förvaltningen fortsatt varit stort
fokus på åtgärder och aktiviteter för att
komma tillrätta med budgetunderskottet.
Risken ”Kraftigt budgetöverskridande” har
alla enheter arbetat hårt med.
Under 2020 utsattes Västerås stad för
ett antal IT-relaterade intrång och så kallade phishing-attacker. Behovet av incidentberedskap har därför ökat. Omfattande
risker finns kopplat till angrepp på IT-sidan,
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IT-systemens integritet och IT-systemens
driftsäkerhet. Genom att öka medvetenheten om risken samt se över till exempel
behörigheter och säkerhetsklassning kan
risken minskas.
Brister kopplat till personalförsörjning/
rekrytering är tydliga även under 2020 års
uppföljning.
Stor personalrörlighet ställer stora krav
på organisationen i form av att attrahera
och rekrytera nya medarbetare, planera och
genomföra bra introduktioner och handleda i nya arbetsuppgifter, samt göra bra
avslut och kompetensöverföra. Omfattande
rekryteringssatsningar gjordes under året,
men pandemin påverkade, bland annat
genom att personliga möten och deltagande vid mässor inte kunde genomföras.
Flera aktörer lyfter risker kopplat till
fastigheter och anläggningar. Brand,
vattenskador, tekniska haverier och brister
kopplat till upptäckt av renoverings-/
ersättningsbehov är några av de risker
som tas upp. Flera av aktörerna redovisar
åtgärder i form av besiktningar/kontroller
av underhåll och utbyte av utrustningsdetaljer för att säkerställa funktionaliteten
i fastigheter gällande brand, larm och
tillgänglighet.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Väsentliga risker
Under avsnitten Förväntad utveckling samt
Hållbar utveckling redovisar vi förutsättningar som på olika sätt påverkar Västerås
stad och dess koncern. Här redovisas
identifierade risker – dels kopplade till
omvärlden och den hållbara utvecklingen,
dels verksamhetsspecifika risker som inte
går att utläsa i det ekonomiska resultatet.
Riskerna är identifierade inom koncernen
och påverkar i olika omfattning de
organisationer som ingår.

COVID-19
Coronapandemins följdverkningar är
omfattande, både för människors liv och
hälsa och för ekonomier och marknader.
Arbetet har sedan mitten av mars 2020
i allt v äsentligt handlat om att hantera
risker och påverkan som uppstått genom
pandemin. Flera aktörer har ställt in
stora delar av sin ordinarie, planerade
verksamhet och styrt om för att säkra
samhällsviktig verksamhet.
För att förhindra smittspridning har
många aktörer låtit den personal som har
möjlighet arbeta hemifrån under året. Det
har medfört en del utmaningar kopplat
till digitala möten och säkerhet. För att
medarbetare ska kunna behålla prestation
och motivation och samtidigt arbeta på ett
säkert sätt har många anpassat arbets
formerna.
Pandemin har haft omfattande påverkan
på den globala ekonomin, vilket d rabbade
bland annat återvinningsmarknaden,
biogasförsäljningen och turistnäringen.
För vissa produkter och råvaror infördes
importstopp i delar av världen, vilket fick
stor påverkan på verksamhet och ekonomi.
Utvärdering av hur koncernen Västerås
stad på olika sätt hanterat pandemin kommer att pågå under lång tid framöver.

KOMPETENSRISK
Den demografiska utvecklingen visar att
andelen invånare i arbetsför ålder minskar
och försörjningsbördan blir högre. Detta
påverkar inte bara kostnaderna, utan
även möjligheten att få bemanning med
rätt kompetens – och på sikt även att få

efterfrågad bemanning överhuvudtaget.
För att minska risken för kompetens- och
personalbrist behöver koncernen Västerås
stad effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

ELEFFEKTBRIST
Exploateringstakten i Västerås är fortsatt
hög, vilket är positivt, men det finns en risk
att eleffekten i regionen inte kommer att
räcka till. En effektbrist skulle vara negativ
för regionens utveckling. Den här risken
har varit känd under en längre tid och
arbete pågår på statlig nivå för att finna en
långsiktigt hållbar lösning.

VERKSAMHETSRISK/AFFÄRSRISK
Flera av organisationerna inom koncernen
bygger sin verksamhet på tillstånd och
certifikat. Om de av någon anledning
inte skulle få dem förnyade är risken
att verksamheten inte kan fortsätta.
Omvärldsbevakning och ett aktivt arbete
för att leva upp till aktuella krav minskar
risken. Ett gemensamt arbete mellan
ägare, utförare och kunder är viktigt för att
åstadkomma nödvändiga förändringar.

INHYRDA OBJEKT
Inom koncernen finns ett antal avtal på
inhyrda objekt. Det finns en risk till minskat
nyttjande om till exempel uthyraren
hamnar på obestånd. Ytterligare risker rör
ansvarsförhållandet samt intäktsbortfall
om nyttjaren hamnar på obestånd. För att
minimera riskerna behöver avtalen hela
tiden följas upp.

HAVERIRISK
Inom Mälarenergi finns risk för h averi
med driftavbrott som följd, vilket leder till
utebliven produktion eller d istribution.
Kostnadsökningar och intäktsbortfall uppstår snabbt. För att täcka
detta har bolaget en egendoms- och
avbrottsförsäkring.

ANLÄGGNINGSRISK
Inom koncernen finns anläggningar
till stora värden, framför allt bostäder,
lokaler och anläggningar för el och
värme. Det är viktigt att verksamheten
kan fortsätta att nyttja anläggningarna
för att inte riskera intäktsbortfall och
ökade k ostnader. U
 nderhållsplaner och
förnyelseinvesteringar minimerar risken.
Underhållet av framför allt fastigheter är
något eftersatt.

ÖVERHETTNING BYGGSEKTORN
Stor efterfrågan på bostäder och
verksamhetslokaler har inneburit en
kraftigt ökad byggnation, med ökade
byggkostnader som följd. För bostäder
innebär detta en högre prissättning, med
risken att dessa dyrare bostäder står
tomma om efterfrågan minskar. Genom att
skapa eget investeringsutrymme minskar
risken för förluster. För v erksamhetslokaler
innebär det att kostnaden per deltagare
i verksamheten blir högre. När skatteintäkter eller annan intäkt inte ökar i
motsvarande grad finns risk för underskott,
om verksamheten inte kan effektivisera i
motsvarande grad.

IT-RISK

SOCIAL ORO
I vissa bostadsområden finns en ökande social oro, ofta i områden med
låg sysselsättning, trångboddhet och
barnfattigdom. Västerås stad och Mimer
arbetar aktivt för att minska den sociala
oron genom bland annat ombyggnationer,
trygghetsvärdar och satsningar på
aktiv fritid.

En ökad IT-risk finns i hela samhället,
i och med ökande digitalisering. Vissa
verksamheter är mer känsliga än andra
för dataintrång med mera. Riskerna kan
minskas genom att öka medvetenheten
om olika IT-risker, till exempel se över
behörigheter samt arbeta aktivt med
säkerhetsskydd.
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OPERATIV RISK
Operativa risker är sådana fel och
brister i koncernens rutiner som kan
leda till e konomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i
administrativa r utiner, otydlig arbetsfördelning och o tydliga arbetssätt samt
bristande k ompetens skapar extra arbete,
kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa
övergripande rutiner finns, men generellt är
det varje enhet som svarar för sina rutiner.
Detta är något som ska följas i intern
kontrollplaner.

POLITISK RISK
Politisk risk handlar främst om förändringar
i regelverk (direkta eller indirekta),
skatteuttag och resursfördelning. Politiska
risker är svåra att förutse, men en aktiv
omvärldsbevakning ger ökad möjlighet att
hinna agera.

MILJÖ- OCH KLIMATRISKER
Miljörisker finns inom flera områden. För
att upptäcka brister innan någon olycka
sker genomförs systematiskt underhåll av
anläggningar och regelbundna utsläppsmätningar, brandsyner med mera.
Det varma och relativt torra klimatet
har stor negativ påverkan på värme
försäljningen och har resulterat i lägre
intäkter jämfört med budget. Det här
är en klimatmässig trend som påverkar
värmeverksamheten, att det blir allt
vanligare med varma år. Hur varmt eller
kallt det är under ett år ger påverkan på
bränslekostnader och intäkter, men även
på underhållskostnader för produktions
anläggningarna.

PRISRISKER
Prisrisker finns framför allt hos
Mälarenergi, där bolaget säljer fastpris
avtal med rörlig förbrukning, och hos
Mimer, där lagstiftning starkt reglerar
hyressättningen. Mälarenergi använder
elterminer för prissäkring samt kan delvis
öka elproduktionen i kraftvärmeverket för
att dämpa risken.

INKÖP OCH KORRUPTION

VALUTARISKER

Koncernen gör externa inköp för betydande
summor och det är många medarbetare
som är involverade i processen. Det finns
en risk att det fakturerade inte levereras
eller inte motsvarar önskad kvalitet,
leveranstid eller pris, vilket leder till ökade
kostnader. En väl fungerande inköpsprocess
ger förutsättningar för korrekta inköp.
Koncernen har upparbetade rutiner för att
motverka korruption och muta.

Finanspolicyn hanterar valutarisker och
generellt sker 100 procents valutasäkring
vid större transaktioner.

KREDITRISKER
Kreditriskerna kan minska genom en
systematisk och väl fungerande funktion
för kreditkontroll. Det är respektive
organisation som ansvarar för kredit
hanteringen, men generellt inom
koncernen är kreditkontrollen god.
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FINANSIERINGSRISK
Koncernen bedriver en k apitalintensiv
verksamhet med generellt stora
svängningar i likviditeten. Internbanken
hanterar koncernens finansiering och i
enlighet med finanspolicyn sprids förfall för
att säkra tillgång till ny finansiering.

RÄNTERISKER
Ränteförändringar kan innebära ökade
upplåningskostnader för koncernen. Risken
kan minimeras genom räntebindning.
Internbanken hanterar ränterisker enligt
finanspolicyn och olika räntebindningstider
minskar risken.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Pensionsredovisning
PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING
Sedan 1999 har Västerås stad frigjort ett
större kapital för långsiktig förvaltning, för
att skapa en pensionsfond. Det huvudsakliga målet med kapitalförvaltningen är att
minska belastningen från Västerås stads
pensionsåtagande, både vad gäller likviditetsbehov och pensionskostnader.
Västerås stads nya finanspolicy
innehåller en uppdaterad strategi och
riskhantering kopplat till pensionsmedelsförvaltningen. Bland annat ska andelen
riskfyllda tillgångar löpande justeras, så att
portföljen som mest kan tappa 20 procent
i värde, i förhållande till det högsta värdet
de senaste 24 månaderna.
På många sätt var 2020 ett historiskt
år på de globala finansmarknaderna.
Världens börser föll på rekordtid mellan 30
och 40 procent under mars månad. USA:s
arbetslöshet nådde 14,7 procent – den
högsta nivån sedan 1930-talet. Under
våren ingrep världens centralbanker och
regeringar med massiva och historiskt
stora penningpolitiska stimulanser och
stödpaket. Detta fick börser att vända
uppåt under sommaren och hösten för att i
många fall stänga 2020 på plus.

Under den extrema turbulensen på
finansmarknaden i mars viktade Västerås
stad ner andelen riskfyllda tillgångar
(aktiefonder) i enlighet med reglerna i
finanspolicyn. Som lägst var marknadsvärdet 885 mnkr i slutet av mars. Under
våren och hösten har andelen aktiefonder
gradvis ökat igen och var vid årsskiftet
40,4 procent.
Marknadsvärdet för pensionsportföljen
var 940,4 mnkr per 31 december 2020,
vilket för helåret motsvarar en minskning
av värdet med 8,1 procent.

2020

2019

Räntebärande
Svenska aktier
Utländska aktier
Likvida medel

560,0
120,7
258,9
0,8

401,1
467,5
153,4
1,4

SUMMA marknadsvärde

940,4

1 023,1

PENSIONSKOSTNADER, MKR
(inklusive löneskatt)
2020

2019

Förändring avsatt till pension 3 40,9
Avgiftsbestämd ålderspension 3 217,1
Pensionsutbetalningar
3 186,3

Not

48,1
189,5
179,3

SUMMA exkl finansiella kostn.

416,9

Finansiella kostnader
STOCKHOLMSBÖRSEN 2018-2020 (SIXPRX)

8

10,7

13,7

455,0

430,6

UPPLYSNINGAR OM PENSIONSÅTAGANDE, MKR (inklusive löneskatt)

3100
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Not

2700

2020

2019

Avsatt till pensioner
21
528,2
480,1
Kortfristiga skulder
25
249,5
242,8
(upplupen pension inkl löneskatt)
Ansvarsförbindelser
26 2 354,6 2 405,7
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Kulturfonden
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SUMMA		 3 132,3 3 128,7
Avgår: bokfört värde 		 -894,2 -992,1
finansiella placeringar
Återlån i verksamheten		 2 238,1 2 136,5

RESULTAT

Kulturfonden tillkom 1944. De medel som tillfördes fonden var
7,6 mnkr. Enligt reglementet för Kulturfonden får avkastningen,
efter att 25 procent lagts till kapitalet, användas för bland annat
stadens förskönande och stödjande av kulturell verksamhet.
Avkastningen ska inte användas för sådana ändamål som normalt
bekostas av skattemedel. Årets avkastning, i form av utdelning på
andelar och aktier, uppgick till 2,4 mnkr. Ur fonden disponerades
under året 1,8 mnkr för olika kulturella ändamål, som stipendier,
offentlig konst med mera.
Tillgångsslag, mnkr

TILLGÅNGSSLAG, MNKR

2020

2019

2018

Intäkter
Räntor och aktieutdelning

2,4

2,9

2,9

Kapitalvinster

0,2

67,4

4,1

Summa intäkter

2,6

70,3

7,0

Räntekostnader

0,0

0,0

0,0

Kapitalförluster

-13,2

-4,9

-0,1

0,0

-0,1

-0,1

Kostnader

Förvaltningskostnader
Summa kostnader

-13,2

-5,0

-0,2

Årets avkastning

-10,6

65,3

6,8

2020

2019

Räntebärande

85,5

74,5

Disponibla medel

Svenska aktier

21,3

69,0

Ingående disponibla medel

21,3

21,7

20,1

Utländska aktier

51,0

25,1

Bidrag ur fonden

-1,8

-2,0

-3,4

0,1

0,1

157.9

168,7

Likvida medel
SUMMA marknadsvärde

Avsättning till disponibla medel
Utgående disponibla medel

1,8

1,6

5,0

21,3

21,3

21,7
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Finans
FINANSNETTO
Budgeterat finansnetto 2020 var 84 mnkr,
utfallet blev 37 mnkr. Rearesultatet på
placerade medel var -95 mnkr på grund
av realiserade förluster när andelen aktier
viktades ner för att säkra pensionskapitalet
under den finansoro som pandemin
skapade. Finansnettot påverkades
däremot positivt av realiserade vinster
2019 på 187 mnkr. Övriga finansiella poster ökade på grund av en utdelning från
Västerås Stadshus AB med 48 mnkr. Under
2019 gjordes ingen utdelning från bolaget.

INTERNBANKEN
Kommunkoncernens kapitalförsörjning
och skuldförvaltning är centraliserad till
Västerås stads internbank. All upplåning
och riskhantering sker i Västerås stads
namn. Västerås stad lånar i sin tur ut till de
kommunala bolagen.
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global
ratings ger Västerås stad högsta möjliga
kreditbetyg, AAA, även om det sedan juni
2020 är med negativa utsikter. Kredit
betyget bekräftades senast i december
2020 och motiveras bland annat av
Västerås stads mycket goda likviditet.
Kapitalbindningen för Västerås stad
var 2,5 år per 31 december 2020.
Räntebindningen var 3,3 år. Tillåtna intervall
för ränte- och kapitalbindning är 1–5 år.

Västerås stad har genom valutaderivat
eliminerat all valutarisk i upplåningen.
Mälarenergi AB hanterar löpande
valutarisker kopplade till verksamheten
enligt bolagets riskpolicy.

I februari 2020 antog kommunfullmäktige
en ny finanspolicy som ger ökade
möjligheter att placera i olika tillgångsslag.
På så sätt kan en högre avkastning på
Västerås stads överlikviditet åstadkommas,
samtidigt som en god betalningsberedskap och hög kreditvärdighet upprätthålls.
Under hösten 2020 påbörjade Västerås
stad en omfördelning av likvida medel
till placeringar i likviditetsportföljen.
Överlikviditetsportföljen beräknas att vara
fullt investerad med totalt 1 000 mnkr
under första kvartalet 2021.
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Räntebidning för närvarande 3,34 år
Kapitalbindning för närvarande 2,48 år

Västerås stad använder räntederivat för att hantera räntebindningen. Per 31 december 2020 hade Västerås stad
7 175 mnkr utestående i räntederivat.

VÄSTERÅS STADS LIKVIDA
NETTOTILLGÅNGAR, MNKR
1600

1200

800

Tillgångsslag, mnkr

2020

2019

Räntebärande

300,5

0

Svenska aktier

0

0

Utländska aktier

0

0

0

0

300,5

0

Likvida medel
SUMMA marknadsvärde

VÄSTERÅS STADS UTLÅNING
31 DECEMBER 2020

Upplåningsform

Bolag

Rambelopp mnkr Utestående mnkr
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LIKVIDITETSFÖRVALTNING

955
0
10 119
300
11 374

Bostads AB Mimer
Mälarenergi AB
Övriga bolag
SUMMA

400

0

2016

2017

2018

2019

2020

Västerås
stads
likvida nettotillgångar
Västerås stad
hade
nettotillgångar
på 1,149 miljarder
kronor 31 december 2020 (exklusive upplåning till
internbanken).

VÄSTERÅS STADS BETALNINGSBEREDSKAP
31 DECEMBER 2020
mnkr

2020
26

%
40

20

VÄSTERÅS STADS UPPLÅNING
31 DECEMBER 2020

Kommuncertifikat
4 000
Europeiskt certifikatprogram
5 000
Obligationsprogram MTN
12 000
Bilateral upplåning		
SUMMA
21 000

KAPITAL RÄNTEBINDNING

5 941
4 468
639
11 048

Typ av betalningsberedskap		

mnkr

Tillgänglig likviditet		
1 175
Checkräkningskrediter		 800
Låne- och kreditfaciliteter		
2 500
Värdepapper		
1 401
SUMMA
5 876

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

God ekonomisk hushållning
Bedömning av god ekonomisk hushållning
görs genom att följa upp kommunfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen,
balanskravet och målen för de strategiska
utvecklingsområdena. Bolagen följs upp
enligt ägardirektiven och kommunalförbunden enligt förbundsordningen. Det fanns
inga gemensamma mål för koncernen
som helhet för 2020, men det finns med i
årsplan 2021.
Bedömningen är att Västerås stad har
en fortsatt god ekonomisk hushållning,
men framför allt inom perspektiven kund
och kvalitet finns förbättringar att göra.
2020 präglades av coronapandemin och
verksamheter fick ställa om, vilket påverkade. Fortsatt utveckling och effektivisering
krävs för att klara de utmaningar som
bland annat demografin ger framöver.

FYRA ÖVERGRIPANDE MÅL
Västerås stads värdegrund, Alltid bästa
möjliga möte, är en viktig utgångspunkt för
målet ”Vi har nöjda kunder och invånare”.
Fokus hos nämnderna ligger på bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Nämndernas måluppfyllelse försämrades jämfört
med 2019, men variationen är stor mellan
olika nämnder. Generellt försämrades
nöjdheten i de personalintensiva verksamheterna, där pandemin fått stor påverkan;
omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt inom förskola
och skola. Aktiviteter för att öka nöjdheten
fortsätter. Resultaten i jämförelse med
andra kommuner är goda.
För att nå målet ”Vi har rätt kvalitet
i våra verksamheter och levererar rätt
resultat” är systematiskt kvalitetsarbete
och effektiva processer i fokus, men även
rätt verktyg och tillräckligt med r esurser.
Måluppfyllelsen försämrades något och
då framför allt inom omsorgen om äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Utvecklingsarbetet blev underordnat i
samband med pandemin, men Västerås
stad kommer att återuppta det. I
jämförelse med andra kommuner ligger
Västerås stad ungefär i mitten.
Uppföljning av målet ”Vi har ekonomi i
balans” visar att Västerås stad fortsatt har
en stabil ekonomi. De finansiella mål som

kommunfullmäktige beslutat om för Västerås stad under 2020 nåddes, liksom det
lagstadgade balanskravsresultatet. I jämförelse med andra kommuner har Västerås
stad fortsatt låga kostnader inom flera
verksamhetsområden och kostnaden för
individ- och familjeomsorg som är bland de
högre i landet började minska något.
Västerås stad har som mål att ”Vi ska
ha engagerade medarbetare med rätt kompetens”. Det mäts bland annat i en årlig
medarbetarundersökning. Resultatet 2020
blev något bättre jämfört med föregående
år, men ytterligare förbättring krävs för att
nå målen 2022. Nämnderna nådde delvis
de mål de satt upp inom perspektivet.

TRE STRATEGISKA
UTVECKLINGSOMRÅDEN
De strategiska utvecklingsområdena gäller
för perioden 2019–2022 och dessa är
Kraftsamling Skola först, En ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar stad med
trygga och trivsamma stadsdelar/kommundelar samt En modern, attraktiv och hållbar
kommunal verksamhet/organisation – med
fokus på västeråsarnas behov.
Utvecklingsområdet Kraftsamling Skola
först innebär att Västerås stad som organisation, inklusive bolagen, kraftsamlar
kring en rad utpekade fokusområden som
bidrar till att barn och ungdomar i Västerås
uppnår förbättrade kunskapsresultat samt
att de ser ljust på sin framtid och känner
tillit till samhället och människor. Pandemin
påverkade arbetet under våren, men förhoppningen är att aktiviteter under hösten
ska kompensera detta. Två delprojekt startade; prao med mening samt meningsfull
fritid. Undersökningen ”Liv och hälsa ung”
visar att ungdomar i Västerås har fått en
ökad tillit, men något lägre framtidstro.
Utvecklingsområdet om en hållbar stad
hänger tätt samman med effektmålen för
Skola först, och projekten arbetar samlat
för att hitta synergieffekter. Delprojektet
Fokus Hammarby pågår, för utveckling
av stadsdelsanalyser samt utveckling av
verktyg för att kunna genomföra hållbarhetsanalyser.
Utvecklingsområdet om en modern
kommunal verksamhet ska höja tempot

och genomslaget för digitaliseringen, för
att höja såväl kvalitet som effektivitet i
verksamheterna, samtidigt som verksamheten har en låg miljöpåverkan. Västerås
stad ska vara en jämställd, jämlik och
attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera
och behålla engagerade och kunniga medarbetare på alla funktioner. Arbetet ska ske
i befintliga processer och inventering har
påbörjats av de strategiskt viktiga utvecklingsinitiativen, men insatserna behöver bli
koordinerade och med fokus mot specifika
aktiviteter.
Den samlade bedömningen är att
Västerås stad kommer eller kan komma att
nå målen i utvecklingsområdena, då målen
avser perioden 2020–2023.

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
Västerås stads koncerns bolag och kommunalförbund har varierande måluppfyllelse
på de ekonomiska målen, men nådde
de flesta, trots negativ påverkan från
pandemin.
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Hållbar utveckling
ÖVERGRIPANDE STYRNING

För trygghetsskapande arbete

Genom Agenda 2030 har världens länder
fram till 2030 bland annat åtagit sig att
utrota fattigdom och hunger, bekämpa
ojämlikheter, bygga fredliga, rättvisa
och inkluderande samhällen, förverkliga
mänskliga rättigheter, främja jämställdhet
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och naturresurser. Sedan 2002 anger
även regeringsformen (1 kap. 2 §) att det
allmänna, och därmed alla kommuner, ska
främja en hållbar utveckling som leder till
en god miljö för nuvarande och kommande
generationer. Kommunernas arbete är
väsentligt för att uppnå de övergripande
hållbarhetsmålen.
Enligt Västerås stads årsplan 2019–
2022 ska hållbarhetsarbetet ta avstamp
från Agenda 2030. För att konkretisera
hållbarhetsarbetet har Västerås stad antagit ett antal styrdokument som beskriver
mål, ambitioner och prioriteringar.

Med utgångspunkt från program för social
hållbarhet, tog Västerås stad fram ett
förslag under året på policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Kopplat till uppdraget tecknade kommunen
även en samverkansöverenskommelse med
Polismyndigheten, där en aktivitet är att ta
fram ett gemensamt medborgarlöfte.

HÅLLBARHETSMÅL
Västerås stad bedriver ett hållbarhets
arbete både i kommunövergripande frågor
och inom områden där kommunkoncernens
verksamhet har en betydande påverkan.
Väsentliga långsiktiga ambitioner och
mål beskrivs i ett antal styrdokument,
som årsplan, miljöprogram, program för
social hållbarhet och klimatprogram med
handlingsplan. Kommunstyrelsen ansvarar
för att upprätta handlingsplaner kopplade
till programmen.

HANDLINGSPLANER KOPPLADE
TILL FULLMÄKTIGES PROGRAM
För social hållbarhet
Till programmet för social hållbarhet påbörjade kommunstyrelsen ett arbete under
2020 med att ta fram en handlingsplan.
Vägledandande för arbetet var relevanta
policyer, bland annat policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Delmål och aktiviteter fokuserar på jämlika
förutsättningar, tillit i nära relationer, till
lokalsamhället och samhällsfunktioner,
samt en stärkt framtidstro. Detta stämmer
även överens med målen i översiktsplanen.

För klimatanpassning
En handlingsplan för klimatanpassning är
framtagen i samverkan mellan förvaltningar och bolag inom Västerås stad.

För kemikalier
Västerås stad reviderade handlingsplanen
för kemikalier under 2020. Handlings
planen hanterar användningen av skadliga
ämnen både internt och externt samt
anger vilka ämnen som ska fasas ut.
Handlingsplanen har uppmärksammats
internationellt av EU som ett gott exempel
på hur kommuner kan ta ett helhetsgrepp
kring minskad spridning av skadliga ämnen
till mark och vatten.

För bostadsförsörjning
Kommunstyrelsen antog en ny handlingsplan för bostadsförsörjning 2020–2021,
som innehåller åtgärder för att nå målen i
programmet för bostadsförsörjning.

Avfallsplan
Under hösten antog kommunfullmäktige
en ny avfallsplan för Västerås, som tillsammans med renhållningsföreskrifterna utgör
Västerås renhållningsordning. I avfalls
planen finns mål och åtgärder för hur
avfallets miljöpåverkan ska minska och ta
steg uppåt i avfallstrappan.

ÅTGÄRDER I ÅRSPLAN 2020
I årsplanen för 2020 fanns en miljö- och
klimatsatsning på 3,5 mnkr, för att stärka
Västerås stads hållbarhetsarbete. Exempel
på åtgärder är förstärkning med en biolog
och en klimatsamordnare samt förstärk-
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ningar inom upphandling. Därutöver var
totalt 1,5 mnkr avsatta för att minska
plastanvändningen i Västerås stads
verksamheter och minska nedskräpningen.
Västerås stad har rensat ut onödig plats
från stora delar av sin egen verksamhet
och även minskat inflödet av plast utifrån
genomförda upphandlingar. Projektet fort
sätter under 2021 med ett mer externt fokus. Arbetet med att minska nedskräpning
har bland annat skett genom kampanjen
#Rent Västerås, dekaler vid dagvatten
brunnar och utplacering av fimpomater.

HÅLLBARHETSVERKTYG
Under året lanserade Västerås stad hållbarhetsverktyget, en digital katalog med
faktaunderlag. Statistik presenteras visuellt
för att jämföra områden med varandra,
med möjlighet att filtrera på år och kön.
Exempel på användningsområden är vid
prioritering av sociala insatser, inför arbetet
med en översiktsplan eller för att analysera
hur segregationen utvecklas i Västerås.

GRANSKNING
Under 2020 genomfördes en granskning
av Västerås stads hållbarhetsarbete och
arbetet med Agenda 2030. Syftet med
granskningen var att bedöma om kommunen har ändamålsenliga och effektiva
processer för att underbygga och uppfylla
kommunfullmäktiges hållbarhetsrelaterade
mål samt mål kopplade till Agenda 2030.
Enligt bedömningen har kommun
styrelsen tillräckliga strukturer och förutsättningar för att underbygga och uppfylla
målen. Genom analyser och arbete i samverkansgrupper integreras Agenda 2030 i
Västerås stads verksamheter. Västerås stad
har fungerande samverkansprocesser för
att kontinuerligt diskutera frågorna och för
att samla in information.
Det finns också utvecklingsområden,
så Västerås stad har därför påbörjat
en översyn av styrdokumenten, för att
säkerställa en koppling mellan dem och
för att bedöma om nyare styrdokument
kan ersätta äldre.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Uppföljning av övergripande mål
I Västerås stad planerar vi och följer upp utifrån fyra perspektiv:
kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Kommunfullmäktige
har tydliga målsättningar för varje perspektiv och de är även
utgångspunkt för nämnders och styrelsers styrkort.

PERSPEKTIV		

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kund		

Vi har nöjda kunder och invånare

Kvalitet		
		

Vi har rätt kvalitet i våra verksam
heter och levererar rätt resultat

Ekonomi		

Vi har ekonomi i balans

Medarbetare		
		

Vi har engagerade medarbetare
med rätt kompetens

Vid uppföljning av övergripande mål har gjorts en samman
fattande bedömning, utifrån nämnders och styrelsers styrkort för
2020. Även en totalbedömning har gjorts av i hur stor utsträckning målen nåddes, samt utfall/förändring på nyckeltalen i
årsplan 2020. Detta illustreras med färgade cirklar enligt följande:

Den kompletta uppföljningen för varje nämnd och styrelse finns i
deras verksamhetsberättelser. Här följer en sammanfattning.
Under varje perspektiv finns även en jämförelse med andra
kommuner från RKA:s (Rådet för främjandet av kommunala
analyser) statistikdatabas Kolada och Kommunens kvalitet i
korthet, KKiK. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka
260 kommuner, där Västerås stad deltar. Det grundläggande
syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit att ta fram
ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda, dels i att
styra mot resultat, dels i dialogen med medborgarna. Projektet
sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens
prestationer inom tre områden.
De tre områden där jämförelser görs är barn och unga, stöd
och omsorg, samt samhälle och miljö. I vår uppställning är de
sorterade under de fyra övergripande målen som Västerås stad
arbetar med. Om Västerås i jämförelse med andra kommuner
tillhör de bästa 25 procenten visas det med grönt och tillhör vi de
sämsta 25 procenten visas det med rött.

l Ej uppfyllt l Delvis uppfyllt l Helt eller i hög grad uppfyllt

KUND:
Vi har nöjda kunder och invånare
Bedömd måluppfyllelse:
Målet är delvis uppfyllt.
I det här perspektivet är det kunderna,
invånarna, och deras upplevelse av
Västerås stad som är i fokus. Är de nöjda
med vår leverans, vårt bemötande och
upplevs vi som tillgängliga för dem?
Bedömningen för 2020 är att målet är
delvis uppfyllt. Jämfört med 2019 bedöms
kundnöjdheten ha minskat något.
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

Pandemin har på olika sätt påverkat
samhället. Det påverkar också relationen
till kunderna. Bland annat visade det
sig inom skolverksamheten där antalet
synpunkter och klagomål ökade.
Interna kundundersökningar utfördes
inte riktigt i samma omfattning som
tidigare år på grund av pandemin. Den
årliga kundenkäten, Fråga Västerås,
genomfördes som vanligt under året.
Den skickades ut till 1 600 slumpvis
utvalda västeråsare i åldern 18–74 år.
Socialstyrelsen genomförde även sin
brukarundersökning och Skolverket
genomförde sin skolenkät.
Totalt har kundnöjdheten m
 inskat
något jämfört med 2019. Inom
vissa verksamheter, som till exempel
bygglovshanteringen för företag, ökade
Nöjd kund-index, från 70 procent 2019
till 72 procent 2020. Ett annat exempel är
resultatet av Socialstyrelsens brukarenkät
för Skultuna, som visade hög kundnöjdhet
med verksamheten 2020.

Inom skolverksamheterna pågår
flera satsningar för att på olika sätt öka
kundnöjdheten. Gemensamt för s amtliga
skolverksamheter är arbetet med att
uppmärksamma varje enskilt barn/elev på
olika sätt. Barn inom förskolan ska känna
sig hörda och sedda, grundskoleeleverna
ska ha arbetsro, trygghet och tydlighet i
undervisningen och för gymnasieelever
ska delaktigheten i undervisningen öka.
För personer som studerar eller deltar i
kommunens vuxenstudier eller arbetsmarknadsaktiviteter läggs stort fokus på ett mer
individfokuserat b emötande. Arbetet försvårades delvis av distansundervisning och
periodvis hög frånvaro för både p ersonal
och barn/elever.
Även om det i vissa fall var svårt och
allt inte gick att genomföra som planerat,
så fortsatte ändå satsningar och olika
initiativ för att öka kundnöjdheten, inom
alla delar av Västerås stad under året, trots
pandemin.
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Nyckeltal och mål
Det övergripande målet är att kunder och
invånare ska vara nöjda med Västerås
stads tjänster och service. Genom att medarbetare lever Västerås stads värdegrund,
Alltid bästa möjliga möte, skapas goda
relationer och ett förtroende byggs upp
från invånare och kunder.
Nyckeltalet för andel kunder som är
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten har än så länge inga jämförelsetal,
eftersom inga m
 ätningar av kundnöjdheten
genomförs för hela kommunen.

NYCKELTAL

Utfall
2016

Utfall
2017

Att vi lever värdegrunden

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2022

81

82

81

100

Andel kunder som är
nöjda eller mycket nöjda
med verksamheten

KUND

90

2016

2017
81

81

84

60

55

58

53

76

72

87

76
88

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

Västerås i jämförelse med
andra kommuner
Även om det inte finns så många siffror
från KKiK för 2020 ännu, så visar resultat
från tidigare år att i jämförelse med andra
kommuner så är medborgarna i Västerås
ganska nöjda. I flera fall (till exempel "Gott
bemötande..." och "Brukarbedömning
individ- och familjeomsorg") är tendensen
positiv från ett redan bra läge 2016.
De som kontaktar kommunen anser att
de får ett gott bemötande, men trenden
är tydligt negativ för de som ringer till
kommunen och vill ha ett direkt svar på en
enkel fråga.

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – brukaren
får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2019

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn,
andel (%)

91

91

88

89

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt –
förbättrad situation, andel (%)

81

86

84

87

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –
helhetssyn, andel (%)

83

80

77

79

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,
positiva svar, andel (%)

76,0

70,6

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – totalt, NKI

71

71

75

75

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av
maxpoäng (%)

82

88

91

92
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2018

2020

77

KVALITET
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
Bedömd måluppfyllelse:
Målet är delvis uppfyllt.
Kvalitetsperspektivet är stort och handlar
om hur Västerås stad utför och levererar
tjänster, att processerna är effektiva och att
leveransen har rätt kvalitet. Systematiskt
kvalitetsarbete, innovation och utveckling
är viktiga beståndsdelar. Den samlade
bedömningen är att målet delvis uppfylldes
2020, liksom 2019.
För att ha rätt kvalitet i våra v erksamheter
och leverera rätt resultat måste vi:
• arbeta med effektiva processer
• ha en rättssäker handläggning
Trots pandemin och de utmaningar den
inneburit, med bland annat ökat distansarbete, så kunde de flesta verksamheter
i stort fortsätta att genomföra planerade
kvalitetshöjande åtgärder. Den tillsyn,
egenuppskattningar och systematiska
kvalitetsarbete, som genomfördes inom
många områden visar på en fortsatt god
kvalitet och följsamhet mot de lagar och
riktlinjer som gäller.
Även om vissa utvecklings- och kvalitetsåtgärder inte kunde genomföras som
planerat, finns det gott om exempel på
olika kvalitetshöjande åtgärder som bör få
genomslag kommande år. I vissa fall drevs
utvecklingen på av pandemin och det ökade behovet av att hitta digitala lösningar
när fysiska möten inte kunde genomföras.
Här är några exempel på utvecklande
och kvalitetsförbättrande åtgärder som
Västerås stad genomförde under året:
• Inom ärendeprocessen genomfördes ett
antal förbättringsåtgärder som medförde en stor minskning av antal avvikelser.
• Förbättrade och anpassade rutiner och
strukturer för tillsynen inom förskolan,
så att även digital tillsyn kunde genomföras. Under året genomfördes bland
annat regelbunden tillsyn digitalt vid nio
tillfällen.

• Det systematiska kvalitetsarbetet inom
förskolan utvecklades och ett digitalt
årshjul infördes.
• Inom grundskolan gjordes en satsning
för att bli ännu bättre på att kompensera för skillnader i elevers bakgrund.
Satsningen innebar att ett ramverk för
en utbildning på vetenskaplig grund
togs fram och infördes. En förväntad
effekt av satsningen är en kvalitativt
bättre undervisning/utbildning och en
mer likvärdig skola.
• För några år sedan digitaliserades
bygglovsprocessen och andelen digitala
bygglovsansökningar ökade från 31
procent 2019 till 41 procent 2020. En
digital bygglovsansökan minskar det
manuella arbetet genom hela bygglovsprocessen. Under året fortsatte arbetet
med utredning och upphandling av
digitala verktyg för detaljplaneprocessen
och samhällsbyggnadsprojekt.

Kvaliteten i verksamheten är generellt
god. Det varierar en del mellan olika
verksamheter – och i vissa fall också
inom verksamheter. Som exempel så
sjönk resultaten i årskurs 9 när det
gäller andel elever som klarade kunskaps
kraven i alla ämnen. Den genomsnittliga
betygspoängen sjönk något på gymnasiet.
Samtidigt var det en större andel elever
som uppnådde gymnasiebehörighet och
en något större andel elever som tog
en examen inom 3 år. Andelen barn och
ungdomar som klarade sig utan att behöva
kontakt med socialtjänsten ett år efter
avslutad utredning eller insats ökade och
är högre än målvärdet för 2020, medan
andelen vuxna med missbruksproblem
som inte behövde fortsatt kontakt med
socialtjänsten istället minskade.
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Nyckeltal och mål
Det är viktigt att den kommunala verksamheten erbjuder god kvalitet på de tjänster
som kommunen tillhandahåller. Att främja
en hållbar utveckling och därmed uppnå
FN:s globala mål i Agenda 2030 är grund
för en god ekonomisk hushållning.

Västerås i jämförelse med andra
kommuner
Många av kvalitetsnyckeltalen i KKiK
är ännu inte klara för 2020. Tabellen
visar ändå att Västerås stad sedan 2017
generellt ser ut att ha förbättrat sig något
jämfört med övriga kommuner. Det finns
en hel del kvar att förbättra, som till
exempel skolresultaten, men det finns
också positiva resultat inom miljöområdet.

NYCKELTAL

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Elever i åk 3 som deltagit
i alla delprov och som
klarat alla delprov för
ämnesproven i SV, Sv2
och MA, lägeskommun,
genomsnittlig andel (%)
(alla)

65

62

65

66

Elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel
(%) (alla)

72,5

68,0

71,9

73,6

72,2

Ej återaktualiserade
personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd,
andel (%)

64,0

69,0

71,0

70,0

71,0

Andel ekologiska livsmedel

48,0

48,0

49,0

44,0

76

80

70

69

Väntetid särskilt boende,
antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum

KVALITET

2016

2017

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08–17 på vardagar, timmar/vecka (–2017)

16

42

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

64

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

48

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun,
genomsnittlig andel (%)
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som
andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Utfall
2020

Mål
2022

66

2018

2019

2020

69

71

70

71

48

49

44

65

62

65

66

72

73

70

73

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

83,5

82,8

85,4

83,2

85,1

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)

72,5

68,0

71,9

73,6

72,2

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

82,5

74,2

76,9

78,4

78,7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

86,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

71,3

71,5

73,5

75,2

69,9

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

556

552

535

535

35

34

44

38

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

83,3

68,4

67,3

66,7

68,4

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

13

13

14

15

63,9

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

5,2

4,9

5,0

5,0

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

32

27

27

28

76

80

70

69

66

171

201

139

202

168

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde
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EKONOMI: VI HAR EKONOMI I
BALANS
Bedömd måluppfyllelse
Målet är i hög grad uppfyllt.
Ekonomiperspektivets fokus är ekonomi i balans, nu och över tid – att
verksamheterna tillsammans ska klara
de finansiella målen och vara kostnads
effektiva. Verksamhetens planering måste
ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser.
Målet nåddes både 2019 och 2020.
För att 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
Trots stora besparingspaket inom administration och de extraordinära belastningar
pandemin inneburit har Västerås stad en
ekonomi i balans.
Pandemin påverkade ekonomin både
positivt och negativt. En bättre och
mer detaljerad bild finns i nämndernas verksamhetsberättelser samt i den
ekonomiska analysen för Västerås stad.
Den samlade effekten av olika statliga
kompensationer för pandemin gav en
positiv påverkan på ekonomin.
Pandemin innebar även påfrestningar
och krav på omställningar i olika verksamheter, som direkt eller indirekt påverkade
ekonomin. Övergången till distansarbete
för stora personalgrupper, kraven på
skyddsutrustning som innebar helt ny

Nyckeltal

hantering och nya rutiner inom vård och
omsorg, kraven på att snabbt hitta nya
digitala lösningar för att kunna fortsätta
bedriva verksamheten är några exempel
som påverkade hela organisationen. Att
ändå klara en ekonomi i balans visar på
den förmåga till omställning och anpassning som finns i hela organisationen.
Trots belastningen som pandemin
utgjorde fortsatte det goda ekonomiska
arbetet med kostnadskontroll. Inom flera
verksamheter vändes tidigare underskott
till ett positivt resultat. Individ- och familje
nämnden börjar se positiva effekter av
det långsiktiga strategiska a rbetet för en
ekonomiskt och socialt hållbar verksamhet,
även om det fortfarande är en bit kvar till
ekonomi i balans.

Nyckeltal och mål
Ekonomi i balans är en grundläggande
förutsättning för att kunna leverera
verksamheter med god kvalitet. Genom en
stärkt och tydlig uppföljning kan nämnder
och styrelser nå en god kostnadskontroll
och ekonomi i balans.

Finansiella mål
För att säkerställa en god ekonomisk
hushållning har kommunfullmäktige fattat
beslut om tre finansiella mål; soliditet,
resultat och finansiering av investeringar.
Västerås stads soliditet ska vara över 40
procent. Soliditeten visar den ekonomiska
stabiliteten och beräknas genom eget
kapital i förhållande till totala tillgångar.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2022

42,6

46,3

49,2

52,4

53,5

40

Västerås stads resultat ex
klusive realisationsvinster och
exploatering ska uppgå till 2,5
procent av skatteintäkter

2,1

2,5

1,0

1,7

4,7

2,5

Västerås stads upplåning för
egen räkning ska inte överstiga
1 miljard kronor

0

0

0

0

0

<1
miljard

Västerås stads soliditet
inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive internbanken ska vara
(prognos) minst 40 procent

För att få en helhetsbild över Västerås
stads totala förpliktelser har pensions
åtaganden som inte finns med i balans
räkningen räknats med. Soliditeten uppgick
till 53,5 procent 2020, en förbättring med
drygt en procentenhet jämfört med 2019.
Årets resultat frånräknat engångsintäkter (som reavinster och exploatering)
och engångskostnader (som avsättning till
miljöskuld), ska långsiktigt vara 2,5 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Syftet är att kunna finansiera investeringar
och pensionskostnader utan att skjuta
kostnader på kommande generationer.
Budgeterat resultat, 117 mnkr, motsvarade 1,3 procent av skatter och generella
bidrag. Årets resultat frånräknat engångsintäkter och engångskostnader exklusive
ovanstående jämförelsestörande poster
uppgick till 420 mnkr eller 4,7 procent.
Årets resultat översteg det långsiktiga
målet, bland annat tack vare tillskott av
generella statsbidrag.
För en hållbar ekonomi är det viktigt att
resultaten även kommande år når upp till
det långsiktiga ekonomiska målet för att
kunna finansiera kommande investeringar.
Västerås stad har fortsatt en stabil
likviditet med finansiella nettotillgångar
på 1,1 miljarder kronor vid årets slut.
Detta tillsammans med ett gott resultat
innebar liksom tidigare att investeringarna
kunde finansieras utan extern upplåning,
vilket innebar att även det tredje finans
iella målet nåddes. Under 2021 bedöms
Västerås stad behöva låna för att fi nansiera
investeringarna.

Västerås i jämförelse med andra
kommuner
Västerås stad har en stabil ekonomi även
i jämförelse med andra kommuner. Inom
flera områden tillhör Västerås stad de bästa
25 procenten av landets kommuner.

Nettokostnader per invånare
Kostnaden per invånare för individ- och
familjeomsorg sjönk 2020, men i jämförelse med andra kommuner är sannolikheten
stor att Västerås även fortsatt är bland de
kommuner som har högst kostnad.
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EKONOMI

2016

2017

2018

2019

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt SFB, kr/invånare

5 524

5 629

6 033

6 445

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

137 807

141 098

147 807

151 220

Kostnad grundskola F–9, hemkommun, kr/elev

86 629

90 663

92 723

97 667

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

114 249

110 094

117 003

121 191

5 203

5 700

6 448

6 793

213 794

211 118

215 428

210 023

-4,5

-5,1

-4,3

-2,4

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
Nettokostnadsavvikelse totalt (exklusive LSS), andel (%)

I jämförelse med föregående år ökade
kostnaderna per invånare mest för gymnasieskola, fritidsverksamhet, busstrafik samt
individ- och familjeomsorg. Nettokostnad
per invånare minskade för kultur
verksamhet. Jämfört med andra kommuner
har kostnaden för gymnasieskolan gått
från att vara bland de 25 procent lägsta
till medel. Fritidsverksamhetens kostnader
ökade så att den kom att finnas bland de
25 procent av kommunerna med högst
kostnader. Övriga jämförelser med andra
kommuner är som året innan.
Västerås stad tillhör den grupp av
kommuner som har lägst kostnader för
grundskola, äldreomsorg, gator, parker och
teknisk planering. När det gäller kostnader
för individ- och familjeomsorg, busstrafik
och färdtjänst samt fritidsverksamhet till-

NETTOKOSTNADER per invånare

2019

Politisk verksamhet
Grundskola
Äldreomsorg
Gator och parker, fysisk och teknisk
planering
Gymnasieskola
Förskola
Funktionsnedsättning, LSS och SFB
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Busstrafik

hör Västerås de som har högst kostnader.
I jämförelse med kommuner i Västerås
storlek har Västerås stad lägre kostnader
för grundskola och äldreomsorg, men
dyrare individ- och familjeomsorg och
busstrafik.

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelsen visar om de
faktiska nettokostnaderna är högre
eller lägre än vad som kan förväntas,
utifrån kommunens specifika strukturella
förutsättningar, (som exempelvis åldersstrukturen på befolkningen, invånarnas
sociala bakgrund, olikheter i geografin
och elevernas programval i gymnasieskolan) om de bedrev verksamhet på en
genomsnittlig nivå vad gäller ambition,

2016
2017
2018
2019
förskola
fritidshem grundskola gymnasie- individäldreinkl. öppen inkl. öppen inkl. förskola
och familje- omsorg
förskola
fritidsverk- skoleklass
omsorg
samhet
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effektivitet och avgifter (standardkostnad).
Standardkostnaden är en del av det
kommunala utjämningssystemet mellan
kommunerna. K ostnadsjämförelsen bygger
på hur mycket de verkliga kostnaderna
avviker från standardkostnaden 2019.
Jämförbara siffror för 2020 kommer under
våren.
I förhållande till standardkostnaden har
Västerås stad fortsatt höga k ostnader för
individ- och familjeomsorg och kostnaden
för gymnasieskolan ligger något h ögre,
men i övrigt har vi låga kostnader.
Nettokostnadsavvikelsen för individ- och
familjeomsorgen förväntas minska 2020
och framåt, i takt med att genomförda
åtgärder får ekonomisk effekt.

NETTOKOSTNADSAVVIKELSE %

35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

2020

totalt

MEDARBETARE: VI HAR
ENGAGERADE MEDARBETARE MED
RÄTT KOMPETENS
Bedömd måluppfyllelse:
Målet är delvis uppfyllt.
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. Målet
uppnåddes delvis 2020, liksom 2019.
För att vi ska ha engagerade medarbetare
med rätt kompetens måste vi:
• arbeta med kompetensförsörjningen
• se till att medarbetarna känner trivsel,
delaktighet och att de utvecklas
• se till att arbetsmiljön och arbets
klimatet förbättras
Resultatet av årets medarbetarunder
sökning blev något bättre än resultatet
2019, men fortfarande blev resultatet
lite sämre än 2018. Med den belastning
pandemin innebar för stora personal
grupper, inte minst inom vård och omsorg
och skolan, så ses årets resultat som
positivt. Hela organisationen hanterade

NYCKELTAL

pandemin med stort engagemang från
medarbetare på alla nivåer inom alla
verksamheter.
Arbetet fortsatte med att utveckla
kompetensförsörjningen, till exempel
genom utbildning av chefer och utveckling
av olika kompetensprogram. Inom flera
verksamheter (till exempel skolan) lyckades
Västerås stad under året rekrytera kompetent (behörig och legitimerad) personal.
Efter att sjukfrånvaron under våren
steg kraftigt återgick den under andra
halvan av året till en mer normal nivå, trots
pandemin.
Med det omfattande distansarbetet
tvingades verksamheterna att hitta nya sätt
att utföra sitt arbete. Möten av olika slag
blev digitala, till exempel arbetsplatsträffar
och gruppdiskussioner. Även skyddsronder
blev digitala. En del aktiviteter fick dock
skjutas på framtiden.
Det omfattande distansarbetet
aktualiserade också arbetsmiljöfrågan,
med den nya situationen att en stor del av
personalen har sin arbetsmiljö i hemmet.

Att arbeta med jämlika villkor för alla medarbetare i Västerås stad är en förutsättning
för att klara kompetensförsörjningen.

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2022

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) – Totalt
(alla)

77%

78%

80%

77%

78%

85%

Hållbart medarbetarengagemang (HME) –
Motivation (alla)

78%

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) – Ledning
(alla)

75%

76%

78%

76%

77%

80%

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) – Styrning
(alla)

79%

80%

81%

79%

79%

85%

81%

Det går inte att jämföra med andra
kommuner för 2020 ännu, men för 2019
så blev resultatet av medarbetarenkäten
något sämre än för de flesta andra
kommuner. På tre av fyra nyckeltal i KKiK
tillhörde Västerås de 25 procent kommunerna med lägst resultat. Förändringarna i
resultaten från medarbetarenkäten mellan
åren är relativt små i Västerås stad. Alla
kommuner gör inte medarbetarenkät
varje år och jämförelsen mellan åren blir
missvisande. Gruppen som genomförde
enkäten både 2018 och 2019 fick på
totalindexet ett oförändrat värde medan
Västerås försämrade sitt värde och vi ligger
också sämre än snittet av de kommuner
som gjorde enkäten enbart 2019.

Nyckeltal och mål

Utfall
2016

79%

Västerås i jämförelse med
andra kommuner

77%

77%

85%

MEDARBETARE

2016

2017

2018

2019

2020

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
– Ledarskapsindex

75

76

78

76

77

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
– Motivationsindex

78

79

81

77

77

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
– Styrningsindex

79

80

81

79

79

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
– Totalindex

77

78

80

77

78

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt (%)

7,3

7,2

6,5

6,2

7,4
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NÄMNDERNAS BEDÖMNING
ÖVERGRIPANDE MÅL

Uppföljning av ägardirektiv och
förbundsordning

Tabellen visar hur samtliga nämnder
bedömt i vilken grad de nått de över
gripande målen. Det är nämndernas
bedömning, samt utfall på nyckeltal i
styrkort och följekort, som varit underlag
för den samlade bedömningen av måluppfyllelse för Västerås stad.
I den sammanvägda bedömningen för
Västerås stad, har de stora nämndernas
bedömning fått större vikt.

Övervägande delen av de finansiella målen
för bolag och förbund klarades, men flera
har en vikande trend. Hos Mälarenergi
AB har effekter av en mild vinter, fortsatt
låga elpriser och lägre sålda volymer
samt en viss effekt av coronapandemin
gett koncernen u tmaningar. Bolaget har
upprättat handlingsplaner men klarade
inte avkastningskravet. Bostads AB Mimer
och Västerås Parkerings AB som har stor
byggnation klarade inte de långsiktiga
finansiella målen, men däremot klarade
Mimer de kortsiktiga. Mimer ser att målet
om att producera i snitt 200 lägenheter
per år över tid kan uppfyllas. Västerås
Parkerings AB upprättar tioåriga planer
men bedömningen är att med nuvarande
förutsättningar kan bolaget inte uppnå
avkastningsmålet för uppbyggnadsfasen
förrän vid periodens slut.

= Måluppfyllelsen ej bedömd
= Målet ej uppfyllt
= Målet delvis uppfyllt
= Målet i hög grad uppfyllt
= Målet uppfyllt

ORGANISATION

Kund

Kvalitet

Ekonomi

Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Individ- och familjenämnden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Äldrenämnden
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö-och konsumentnämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommunrevisionen
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Kulturnämnden
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Medarbetare

Mälarhamnar AB:s volymer sjönk på
grund av corona och höjda h yreskostnader
innebar en lägre avkastning än t idigare
år. Bolaget klarade de ekonomiska
målen, men aviserar behov av att se över
kostnadsstrukturen för hamnutvecklingen.
Nya Västerås Flygplats AB klarade
inte sitt ekonomiska mål och detta
var heller inte budgeterat. Drastiskt
minskad flygtrafik på grund av pandemin
försämrade resultatet ytterligare.
VafabMiljö Kommunalförbund k larade
inte sina ekonomiska mål, men förbättrade
sitt resultat i den kommunala avfallsverksamheten. Övrig avfallsverksamhet
försämrades, till stor del på grund av
minskat mottagande av deponi- och
schaktmassor, vilket har sin förklaring i att
byggnationen minskat kraftigt till följd av
corona och lågkonjunkturen.

UPPFÖLJNING AV ÄGARDIREKTIV OCH FÖRBUNDSORDNING
Mål enligt ägardirektiv

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Mål 2020

Mål-uppfyllelse

5,0

4,8

3,6

Minst 5,0



Mälarenergikoncernens soldiitet exklusive minoritetens andel ska vara
minst 30 procent.

37,5

39,1

38,7

Minst 30,0



Bostads AB Mimers koncern ska långsiktigt ha en soliditet på lägst
30 procent och den får inte understiga 20 procent.

27,6

27,3

27,5

Minst 20,0



Bostads AB Mimers koncern ska långsiktigt ha en avkastning på totalt
kapital på minst 4 procent. Affärsplanen (tioårsplanen) ska senast 2020
påvisa en avkastning på totalt kapital på minst 3 procent

7,0

2,5

3,1

Minst 3,0



Bostads AB Mimers koncern ska ge en årlig utdelning som uppgår till
statslåneräntan +1 procent, beräknat på bolagets kontanta aktiekapital.

1,4

1,4

0,8

Västerås Stads Strategiska fastigheter AB ska långsiktigt ha en soliditet på
lägst 30 procent.

30,8

46,9

56,6

Minst 30,0



Västerås Stads Strategiska fastigheter AB ska minst ha ett positivt resultat
efter skatt.

5,4

5,1

41,9

Positivt
resultat



Västerås Parkerings AB:s soliditet ska uppgå till minst 15 procent under
uppbyggnadsfasen och därefter minst 30 procent

32,5

22,2

18

Minst 15,0



Västerås Parkerings AB:s avkastning på totalt kapital ska vara minst
5 procent. Under uppbyggnadstiden kan avvikelse förekomma
enskilda år. Affärsplanens tioårsplan ska över tiden visa en avkastning
på minst 5 procent.

2,0

2,2

2,4

Minst 5,0



-17,1

-17,4

-15,5

Bättre än
-17,0



-26

-24

-26

Bättre än
-20,0



16,3

13

5,2

Minst 5,0



Mälarhamnar AB:s soliditet ska vara lägst 30 procent.

57

58,9

58

Minst 30,0



Mälarhamnar AB ska erlägga en årlig utdelning till ägarna om 0,7 mnkr.

13

10

1

0,7



5,1
23,0

5,6
19,6
-17
10

5,2
19,0
-4,2
1,2

Minst 15,0
Högst 10,0
0,0
Minst 5,0

18,2

14,1

10,7

Minst 0,0

Mälarenergikoncernens avkastning på totalt kapital exklusive VA ska lägst
vara 5,0 procent.

Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolags resultat efter finansnetto
ska vara bättre än -17 mnkr per år.
Nya Västerås Flygplats AB:s resultat efter finansnetto ska vara bättre än
-20 mnkr per år.
Mälarhamnar AB ska ge en avkastning på lägst 5 procent på totalt kapital.

VafabMiljö Kommunalförbund ska ha en långsiktigt stabil ekonomi.
Soliditeten ska öka, målvärde år 2030 >15 procent.
Skuldsättningsgraden ska minska, målvärde år 2030 <10 procent
Ekonomiskt resultat i kommunal avfallsverksamhet ska vara i balans
Ekonomiskt resultat i övrig avfallsverksamhet ska vara minst 5 procent.





Det egna kapitalet (mnkr) i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
ska inte understiga skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och för
valtade pensionsmedel för att garantera förbundets pensionsförpliktelser.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Uppföljning av strategiska mål
Kommunfullmäktige beslutade i juni
2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram förslag på utformningen av
tre s trategiska utvecklingsområden för
mandatperioden. Uppdraget till kommunstyrelsen var att konkretisera mål och
arbetsformer för detta. I december 2019

tog kommunfullmäktige beslut om följande
tre strategiska utvecklingsområden för
2019–2022:
• Kraftsamling Skola först
• En ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar stad med trygga och trivsamma
stadsdelar/kommundelar

• En modern, attraktiv och hållbar
kommunal verksamhet/organisation –
med fokus på västeråsarnas behov
Områdena ska utvecklas genom en
samordning av de resurser som finns i den
kommunala verksamheten, i nära sam
arbete med civilsamhället och näringslivet.

Kraftsamling Skola först
MÅL
Västerås stad som organisation, inklusive
bolagen, kraftsamlar kring en rad utpekade
fokusområden som bidrar till att barn och
ungdomar i Västerås uppnår förbättrade
kunskapsresultat samt att de ser ljust på
sin framtid och känner tillit till samhället
och människor.
Huvudansvaret och möjligheterna att
stärka förutsättningarna för barns och
ungdomars lärande finns i de pedagogiska verksamheterna. Det pågår ett brett
utvecklingsarbete inom berörda nämnder
för att förstärka kunskapsresultaten under
mandatperioden. Stadsledningskontorets
uppdrag, att leda och samordna arbetet
med Skola först, har genomförts genom
utsedda ”kraftsamlare”, olika medarbetare
i Västerås stad. Genomförandet bygger
på att alla förvaltningar och bolag skapar
egna strategier för hur de kan bidra till
målsättningen, att öka barns och ungdomars tillit och framtidstro.

GENOMFÖRANDE OCH NULÄGE
Under våren 2020 påverkade corona
pandemin arbetet med Skola först. Det gav
en möjlighet för Skola först att testa nya
sätt att involvera barn och unga i utvecklingsarbetet. Flera digitala träffar med ungdomar genomfördes under sommaren. Det
ledde till att nya arbetsformer och dialogmöten kunde testas och utvärderas under
året. Under året har Skola först genomfört
ett delprojekt med lokala kraftsamlingar i
två stadsdelar. Arbetet genomfördes i nära
samarbete med två utvalda grundskolor,
för att Skola först ska kunna organisera det
stöd som barn och unga behöver. Arbetet

med de lokala kraftsamlingarna ledde till
att samverkan mellan förvaltningar, bolag
och civilsamhället förbättrades och nya
arbetssätt kunde testas och utvärderas.
Genom den lokala kraftsamlingen har även
nya aktörer i Västerås stad och civilsamhället tillkommit till arbetet med Skola först.

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE
• En samverkansmodell och en organisationsstruktur har tagits fram, med en
”kraftsamlare” per förvaltning/bolag.
Gemensamma arbetsmetoder och verktyg har tagits fram för att kunna mäta
effekter av kraftsamlingen.
• Förvaltningarna och bolagen har egna
strategier för hur de ska kunna bidra till
måluppfyllelsen.
• Kraftsamling Skola först har satsat på
ett delprojekt med lokala kraftsamlingar
som har pågått under hösten 2020
och som kommer att pågå under våren
2021. Delprojektet ska hitta struktur och
former för att kraftsamla och röja hinder
för att fler barn och unga ska få en bätt-

2020
38

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

re meningsfull fritid och bättre relationer
med vuxna. Delprojektet genomförs i
nära samarbete med civilsamhället.
• Kraftsamling Skola först har även satsat
på ett delprojekt kring meningsfull prao.
Syftet med delprojektet är att uppmuntra fler verksamheter i koncernen att ta
emot praoelever, för att ge barn och
unga bättre relationer till vuxenvärlden
och en bättre koppling till arbetslivet.
Målsättningen är att koncernen på sikt
ska tillhandahålla minst 20 procent av
alla praoplatser varje år.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN
Uppföljning av elevernas kunskapsresultat
ryms inte i denna uppföljning, utan det
följs upp separat av de pedagogiska
nämnderna.
Kraftsamling Skola först följer upp barns
och ungas tillit och framtidstro genom
Region Västmanlands undersökning ”Liv
och hälsa ung” som genomförs vart tredje
år. För att kunna följa upp målen årligen
kommer Västerås stads egen skolenkät,

från och med 2021, att kompletterats med
frågor gällande barns och ungas tillit och
framtidstro. Regionen genomförde sin
undersökning 2020 och resultatet visar att
ungdomar i Västerås fick en ökad tillit till
andra människor, men att tjejer generellt
har en sämre tillit än vad killar har. Andelen unga som ser ganska eller mycket ljust
på sin framtid minskade något under åren
2017–2020 för de yngre ungdomarna men
ökade för de äldre. Detta gäller för både
tjejer och killar.
I och med att det finns en upparbetad
struktur för Kraftsamling Skola först så
kommer Västerås stads verksamheter

tillsammans med civilsamhället att arbeta
för att fler barn och unga i Västerås får en
ökad tillit och framtidstro.

FRAMÅTBLICK
Framgångsfaktorer i arbetet med det
strategiska utvecklingsområdet är det
gemensamma ansvaret, viljan och drivet
som Västerås stads verksamheter har för
att vara med och bidra till måluppfyllelse i
Kraftsamling Skola först. Verksamheter som
vanligtvis inte samverkar har tillsammans
provat nya sätt att arbeta ihop för att nå
måluppfyllelsen. Detta var möjligt tack vare

att varje förvaltning och bolag har en eller
flera utsedda ”kraftsamlare” som arbetar
med Skola först. Utmaningen framåt ligger
i att samordna de pågående aktiviteterna
för att skapa en effekt där aktiviteterna
förstärker varandra. Arbetet med Skola
först behöver framöver även planeras
ihop med Västerås stads stadsdelsarbete.
En annan utmaning är även att skapa
tydligare kopplingar mellan nämndernas
verksamhetsplaner och måluppfyllelsen i
Skola först.

En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad
med trygga och trivsamma stadsdelar/kommundelar
MÅL
Målet med kraftsamling för en hållbar stad
är att skapa en sammanhållen samhällsplanering och samhällsbyggande som
stärker strukturerna kring social och ekologisk hållbarhet. För att uppnå en hållbar
stad behövs ett sammanhållet planlagt
utvecklingsarbete för boende, trygghet och
trivsel och tillgång till välfärden i stadens
alla delar, i utvecklad dialog med dem som
berörs. Utvecklingsområdet berör också
särskilda sociala insatser och ett utvecklat
lokalt miljöarbete.
Under året har ett omtag tagits gällande
ledning av det strategiska utvecklingsområdet. Detta genom att arbetet hålls ihop
med befintliga processledningsgrupper
inom området.

GENOMFÖRANDE OCH NULÄGE
Stadsledningskontorets uppdrag, att leda
och samordna arbetet, sker i huvudsak
inom ramen för befintliga processledningsgrupper kring samhällsbyggnad, social
hållbarhet och ekologisk hållbarhet, där
förvaltningar och bolag ingår. Tillsammans

har grupperna arbetat fram en strategi
kring hållbar stad. Det handlar bland annat
om att utveckla nya arbetsformer för att på
ett mer effektivt och smart sätt i koncernen
kunna möta de kommunala utmaningar
som finns gällande en hållbar stad.
Här är några genomförda aktiviteter:
• Indikatorer har tagits fram för att kunna
mäta effekterna av arbetet.
• Utveckling av nya arbetssätt och metoder för att genomföra stadsdelsanalyser/
kommundelsanalyser.
• Implementering av ett hållbarhetsverktyg för att kunna följa upp hållbarhets
relaterade nyckeltal.
• Etablerat samverkan kring hållbarhetsarbetet genom den lokala överenskommelsen mellan Västerås stad och
civilsamhället.
• Påbörjat arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN

nå målet behöver insatserna samordnas.
En del i måluppfyllelsen handlar om att
Västerås stad har styrande dokument som
leder mot en hållbar stad. Västerås stad
har program och handlingsplaner för att
uppnå detta. Utöver det förstärktes arbetet
och inriktningen för utvecklingsområdet
genom framtagandet av den gemensamma
strategin. En grund för det fortsatta arbetet
är satt och det finns nu förutsättningar för
Västerås stad att tillsammans arbeta för en
hållbar stad.

FRAMÅTBLICK
Nästkommande år ska det tydligare
framgå att mål och aktiviteter som ryms
i den gemensamma strategin för hållbar
stad är kopplade till Agenda 2030 och dess
delmål, samt till målen i Västerås stads
program och handlingsplaner. Kopplingen
mellan nämndernas verksamhetsplaner och
analysen av måluppfyllelsen i utvecklingsområdet ska även göras tydligare.

Västerås stad har genomfört olika aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen. För att
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En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/
organisation – med fokus på västeråsarnas behov
MÅL

GENOMFÖRANDE OCH NULÄGE

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSEN

Målet med det strategiska utvecklingsområdet är att Västerås stad ska vara en
effektiv och modern organisation som
levererar rätt tjänster med rätt kvalitet
samtidigt som verksamheten har låg
miljöpåverkan.
Västerås stad ska öka användandet av
teknik och genomföra digitalisering och på
så sätt skapa nya arbetssätt och digitala tjänster och funktioner. Nya digitala
lösningar ska levereras till västeråsarna och
Västerås stads kunder. Organisationen ska
öka tempot och genomslaget i digitaliseringen inom ramen för all verksamhet, för
att höja såväl kvaliteten i genomförandet
som effektiviteten i leveransen.
Västerås stad har även som mål att vara
en jämställd, jämlik och attraktiv arbetsgivare. Det innebär rättvisa arbetsvillkor,
meningsfulla arbetsuppgifter samt en god
arbetsmiljö. Genom medarbetarna finns
möjligheten att kunna ge en optimal kommunal service. Västerås stad vill attrahera
och behålla engagerade medarbetare och
ta tillvara på de olika erfarenheter och
kunskaper som finns i organisationen.

Under året genomfördes insatser som är
kopplade till att nå områdets mål:
• Skapat nya arbetssätt och digitala tjänster och funktioner för västeråsarna och
verksamhetens kunder.
• Ökat digitaliseringen, internt och
externt, genom att skapa digitala ansökningsförfaranden och nya e-tjänster.
• Automatiserat processer för att öka
effekten i leveranser.
• Bidragit till att minska Västerås stads
miljöpåverkan genom att exempelvis
reducera plast i verksamheter.
• Etablerat ett samarbete med stora delar
av civilsamhället för arbete med hållbarhetsfrågor.
• Minskat Västerås stads miljöpåverkan
genom att minska resandet och använt
alternativa transportmedel.
• Attraherat nya medarbetare och uppfattats som en attraktiv arbetsgivare, enligt
goda resultat i medarbetarundersökningar med en positiv trend.
• Säkerställt en mångfald hos anställda
med en kontinuerlig ökning av andelen
medarbetare med utländsk bakgrund.

Utvecklingsområdet fokuserade på planering, koordinering och riktning för det fortsatta arbetet. Under året inriktades arbetet
på etablering och förankring. Västerås stad
genomförde aktiviteter genom spridda
insatser som kopplar mot målen att nå en
modern organisation. För att nå målen för
det strategiska utvecklingsområdet behöver insatserna bli koordinerade och riktade
mot specifika aktiviteter.
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FRAMÅTBLICK
Utifrån det arbete som genomförts med
att sätta en grund kan utvecklingsområdet
introduceras på bred front i hela organisationen under inledningen av 2021, för
att sedan få genomslag och genomföras
under året. Utmaningar framåt ligger i
att samordna de resurser som finns i den
kommunala verksamheten, där en framgångsfaktor blir tvärfunktionellt samarbete.
En annan utmaning är även att skapa
tydligare kopplingar mellan nämndernas
verksamhetsplaner och måluppfyllelsen i
det strategiska utvecklingsområdet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Ekonomisk analys
bidrag, realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar samt exploateringsöverskott bidrog till resultatet. Den varma
vintern och låga elpriser gjorde däremot
att försäljningsintäkterna minskade för
Mälarenergi. Coronapandemin påverkade
hela koncernen. VafabMiljö och Mälar
hamnar drabbades av minskade volymer,
då gränser delvis var stängda och byggnationer avtog.
Resultaten har varit bättre än budget
de senaste åren, bland annat beroende
på ett starkt finansnetto 2018 och 2019.
Prognosen är att resultaten de kommande
åren kommer att vara drygt 600 mnkr, för
att öka till 700 mnkr 2024.

I redovisningen av koncernen Västerås stad
ingår de bolag och kommunalförbund där
Västerås stad har ett röstetal som över
stiger 20 procent. Västerås stad utökade
sitt ägande i Västerås Science Park till 22,2
procent 2019, men eftersom omfattningen
av verksamheten är så liten ingår inte
bolaget i redovisade koncernsiffror.

Koncernen
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat för koncernen Västerås stad
var 813 mnkr (917 mnkr), vilket var 74
mnkr bättre än det budgeterade resultatet
på 739 mnkr. Ökade generella stats
ÅRETS RESULTAT

INVESTERINGAR OCH LÅNESKULD
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Diagrammet visar investeringar och låneskuld
2016–2020 och beräkningar för 2021–2024.

Diagrammet visar årets resultat för 2016–2020
och beräknat resultat för 2021–2024.

2016

2017

2018

594

767

23

252

Investeringar

1 914

Låneskuld

9 095

BUDGETFÖLJSAMHET
Koncernens budgeterade resultat uppgick
till 739 mnkr och utfallet var 813 mnkr, 74
mnkr högre än budget. Det var Västerås
stad som stod för förbättringen (utfallet
var 543 mnkr mot budgeterade 117 mnkr).
Det förbättrade resultatet berodde på
högre skatteintäkter och generella statsbidrag, 152 mnkr, exploateringsöverskott
och realisationsvinster, 226 mnkr, samt att
nämnderna redovisade ett överskott, 78
mnkr. Bolag och kommunalförbund hade
däremot en negativ budgetavvikelse på 94
mnkr, där Mälarenergi stod för 165 mnkr
på grund av minskad försäljning. Mimer
fick ett bättre utfall tack vare hög uthyrningsgrad och en ökad kostnadsmedvetenhet. Även Västerås Stads Strategiska Fastigheter fick ett högre resultat än budget, på
grund av reavinster vid försäljning av ett
dotterbolag och ett par fastigheter.
Koncernen räknar med positiva resultat
framöver, men förutom 2021 så beräknas
kassaflödet vara konstant de kommande
åren, eftersom Västerås stad har som mål
att ha en likviditet på cirka 1,2 miljarder
kronor. Det innebär att Västerås stad finansierar den höjda investeringsnivån genom
upplåning. Koncernens låneskuld har ökat
med 2,3 miljarder kronor de senaste fem
åren. Planeringen är att den kommer att
öka med ytterligare 4,8 miljarder kronor
fram till 2024, varav Västerås stads andel
uppgår till 3 miljarder kronor.

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

813

646

623

686

694

-50

192

21

14

-7

3 354

3 188

3 323

4 429

4 003

3 953

10 749

11 374

12 690

14 276

15 372

16 205

2019

2020

1 003

917

19

337

2 251

2 984

9 356

9 572

Koncernen
Årets resultat
Kassaflöde

Västerås stad
Årets resultat

395

518

344

529

543

72,5

110

130

100

Verksamhetens resultat*

171

165

187

105

506

1,5

42

62

32

Kassaflöde

-83

289

-91

417

-112

200

0

0

0

Investeringar

321

547

884

950

1 157

1 432

1 887

2 093

2 182

0

0

0

0

0

910

1 658

2 385

2 973

Låneskuld
* borträknat reavinster och exploatering.
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FINANSIELL STÄLLNING

BALANSRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Västerås stad har en god stabilitet. Soliditeten uppgick till 44,3 procent
2020 (44,7 procent), en liten försämring
jämfört med 2019 på grund av en hög
investeringstakt som delvis täcktes av ökad
skuldsättning.
Den ökande låneskulden innebär ökade
finansiella risker, som Västerås stad hanterar inom sin internbank. Långtidsprognoser behövs fortsatt för att säkerställa
den finansiella ställningen över tid. Det
är särskilt viktigt i en växande stad, där
den demografiska utmaningen är stor och
prioritering och effektivisering kommer att
krävas.

Koncernen växte i omfattning och balans
omslutningen var nästan 31 miljarder
kronor (29 miljarder kronor). Som en följd
av koncernens och Västerås stads ökade
investeringstakt ökade också anläggningstillgångarna med 2 mnkr. Även omsättningstillgångar i form av tomter ökade.
Skuldsättningen ökade under året med 1,2
miljarder kronor på grund av en låg egen
finansieringsgrad på investeringarna.
Årets resultat förstärkte det egna
kapitalet, vilket uppgick till 13,7 miljarder
kronor (12,8 miljarder kronor) vid årets
slut.

Kassaflödesanalysen visar årets in- och
utbetalningar samt upplåning. Årets kassaflöde för den löpande verksamheten och
investeringarna blev negativt, -1 529 mnkr
(10 mnkr) för koncernen. För Västerås stad
var utvecklingen negativ med -1 125 mnkr
(+1 379 mnkr) för den löpande verksamheten och investeringsverksamheten, vilket
innebar en högre upplåning/skuldsättning.
Västerås stad ersatte under året en del av
sin kortfristiga låneskuld med långfristig
finansiering. Detta på grund av marknadsförutsättningar och prognos över stigande
skuld de närmaste åren.
Den totala låneskulden ökade på grund
av ytterligare utlåning till bolagen.

FÖRÄNDRAD BEDÖMNING
LEASING FASTIGHETER,
VÄSTERÅS STAD

För att få jämförbarhet, och för att
intressenter ska kunna bedöma risker och
åtaganden som en leasetagare har iklätt
sig genom ingångna avtal, ska dessa avtal
redovisas i balansräkningen. De 140 avtal
som identifierats som finansiell leasing
kommer att lyftas in i balansräkningen
under 2021 och har inte påverkat de
finansiella rapporterna 2020. Här följer en
preliminär beräkning av hur detta skulle
påverka de finansiella rapporterna och de
finansiella målen 2020.

medan skulden ökade med 2,2 miljarder
kronor. Det innebär att det egna kapitalet
skulle sjunka med 330 mnkr. Soliditeten
skulle påverkas negativt och sjunka från
53,5 procent till 43,8 procent.

Västerås stad har cirka 300 externa
inhyrningar av lokaler/fastigheter, varav
cirka 140 är långa avtal och verksamhets
specifika lokaler och avser finansiell
leasing. Enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendation R5 från Rådet
för kommunal redovisning ska finansiell
leasing redovisas i balansräkningen.

Finansiell leasing vid extern inhyrning
Finansiell leasing är en finansieringsform
och är att likställa med ett avbetalningsköp. Även om tillgången inte överförs
till leasetagaren efter leasingtidens slut,
så räknas det som finansiell leasing om
leasetagaren i allt väsentligt står för risken
för tillgången, bland annat genom långa
avtal eller specialutförande på objektet,
exempelvis bad, skolor och äldreboende.
Om framtida leasingavgifter-/hyreskostnader överstiger 80 procent av fastighetens
marknadsvärde är avtalet alltid att betrakta
som finansiell leasing.

Balansräkningen
Avtal som klassificeras som finansiell
leasing ska redovisas i balansräkningen
som en tillgång, och samtidigt ska
leasingåtagandet redovisas som en skuld.
Västerås stad tillämpar rak avskrivning,
vilket innebär att tillgången skrivs av med
lika stora belopp varje år. Leasingskulden
betraktas däremot som ett annuitetslån,
vilket innebär att tillgången och skulden
sällan är lika stora. Förändrad princip skulle
innebära att anläggningstillgångarna ökade med nästan 1,9 miljarder kronor 2020
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Årets resultat inklusive
finansiell leasing fastigheter
Förändringen av redovisningsprincip
skulle enligt preliminär beräkning inte
påverka resultatet för 2020 i någon större
omfattning, endast +0,3 mnkr.

Finansiella mål
Justeringen innebär en sänkt soliditet,
eftersom soliditeten beräknas som eget
kapital i förhållande till totalt kapital, och
tillgångarna samt skulderna ökar medan
det egna kapitalet sjunker. Soliditetsmålet
klaras trots förändringen. Upplåningen
förändras inte, men Västerås stad får en
leasingskuld på 2,2 miljarder kronor.

Västerås stad
ÅRETS RESULTAT
Västerås stad har en stark och stabil ekonomi med god soliditet och investeringar
som historiskt finansierats av egna medel.
Årets resultat uppgick till 543 mnkr (529
mnkr). Den främsta orsaken till att resultatet översteg budgeterad nivå var de ökade
generella statsbidragen som regeringen
beslutade om, för att täcka lägre skatte
intäkter på grund av lågkonjunkturen
och coronapandemin. Den sammanlagda
effekten av skatterna blev ett överskott på
152 mnkr. Budgeterat resultat för 2020 på
117 mnkr var lägre än det långsiktiga resultatmålet (2,5 procent av skatteintäkter

och utjämning), men resultatet blev högre,
4,7 procent.
Exploateringsöverskott och realisationsvinster omfattar 226 mnkr av resultatet.
Verksamhetens resultat exklusive realisationsvinster och exploateringsöverskott
uppgår till 271 mnkr, varav skattenetto
ökningen var 152 mnkr. Nämnderna gjorde
tillsammans ett överskott mot budget på
78 mnkr, varav 18 mnkr är en positiv effekt
av corona. Individ- och familjenämnden
redovisar ett underskott på -69 mnkr.

CORONAPANDEMIN
Under året påverkades samhället liksom
Västerås stads verksamheter av den på-

BALANSRÄKNING inklusive
preliminär justering finansiell
leasing fastigheter, mnkr
Anläggningstillgångar

RESULTATRÄKNING inklusive
Bokslut
2020

Justerat
bokslut 2020
21 396

22 895

1 878

24 773

Eget kapital

8 691

-330

8 361

Avsättningar

716

Omsättningstillgångar

Skulder
Summa Eget kapital,
avsättningar, skulder

19 518

Förändring

1 878

Summa Tillgångar

gående coronapandemin. I Västerås stads
verksamheter var påfrestningarna störst
inom vård och omsorg.
Kommunstyrelsen beslutade om ett
antal åtgärder för att stötta det lokala
näringslivet. Det gällde lägre parkeringsavgifter i centrum, reducerade avgifter för
torghandel, butiksförsäljning utomhus och
ökad möjlighet till uteserveringar.
I regeringens stödpaket ingick ersättning för samtliga sjuklönekostnader för
april till och med juli och ökade sjuklönekostnader för februari–mars samt augusti–
december. Dessutom ingick möjlighet att
söka ersättning för merkostnader inom
hälso- och sjukvården för äldre och personer med funktionsnedsättning. I paketet

3 377

13 488
22 895

preliminär justering finansiell
leasing fastigheter, mnkr

Resultat
2020

Summa Intäkter

3 377

Förändring

Justerat
resultat 2020

2 414

Summa Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

2 414

-10 453

293

-10 160

-373

-200

-573

-8 412

93

-8 319

716
2 208
1 878

15 696
24 773

Skatteintäkter

7 134

7 134

Generella bidrag o utjämning

1 785

1 785

Verksamhetens resultat

506

506

Finansiella intäkter

249

249

Finansiella kostnader

-305

-93

-398

Summa Resultat

450

0

450

NYCKELTAL

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
och exklusive internbanken ska vara (prognos) minst 40 procent

46,3

49,2

52,4

53,5

42,3

43,8

40

Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och exploatering
ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter

2,5

1,0

1,7

4,7

1,7

4,7

2,5

Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte överstiga 1 miljard kronor

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

<1
miljard
kronor

Utfall Justering Justering
Mål
2020
2019
2020 2022
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EFFEKTER av coronapandemin, mnkr

Intäkter

Kostnader

Total effekt

Resultatområde
Sjuklöner

69

-41

29

Merkostnad hälso- och sjukvård
för äldre och personer med funktionsnedsättning

88

-111

-23

-11

-11

Kollektivtrafik (allmän och särskild)
Parkering, markupplåtelse, hyresrabatter

-10

-10

Ekonomiskt bistånd
Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet
Distansundervisning gymnasiet

-7

-7

-11

5

-6

-2

6

4

8

8

21

21

NÄMNDERNAS DRIFTREDOVISNING

-130

5

Sammantaget visar nämnderna en positiv
budgetavvikelse med 78 mnkr exklusive
realisationsvinster och exploateringsöverskott. Orsakerna till överskottet beror till
stor del på coronapandemin. De statliga
ersättningarna för sjuklöner har lett till
en överkompensation. Anpassning och
minskad efterfrågan har även gett en
kostnadssänkande effekt.

Minskat vikariebehov i skola och förskola
Kurser och konferenser inklusive resor
Total effekt

ingick också möjlighet att få 50 procent av
hyresrabatten i ersättning om hyresvärden
sänkte hyran med 50 procent för vissa utsatta branscher, exempelvis detaljhandeln.
Tabellen ovan visar vilken påverkan
coronapandemin haft på intäkter och
kostnader under året. Den statliga ersättningen gav en positiv nettoeffekt genom
att all sjuklön ersattes under fyra månader.
Genom att kompetensutbildning minskade
i omfattning och till viss del genomfördes
digitalt minskade kostnaderna för kurser,
konferenser och resor, vilket avspeglar sig i
flera nämnders resultat.

SKATTEINTÄKTER
Skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag uppgick sammantaget till
8 918 mnkr (8 461 mnkr), vilket var 152
mnkr högre än budgeterat. Orsaken till det
högre utfallet var ökningen av generella
statsbidrag med 289 mnkr. Skatteintäkterna minskade med 120 mnkr som en följd
av nedgången i arbetade timmar och utjämningen blev 17 mnkr lägre än budget.

NETTOKOSTNADERNA
Nettokostnaderna ska över tid inte öka
mer än skatteintäkterna. För god ekonomisk hushållning bör nettokostnaderna
inte överstiga 98 procent av skatteintäkterna. Verksamhetens nettokostnader 2020
var 321 mnkr lägre än budget, men ökade
med 3 procent mot 2019. Skatteintäkterna
ökade med 5,4 procent. Utan nettotill

135

skottet på 152 mnkr hade ökningen
stannat på 3,6 procent. Flera nämnder
kunde tack vare extra riktade statsbidrag
för pandemin hålla nere nettokostnadsökningen eller till och med sänka den. Två
nämnder, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande hade en nettokostnadsökning som var större än budgeterat,
beroende på att intäkterna inte ökat lika
mycket som kostnaderna. Individ- och
familjenämnden hade en nettokostnadsminskning med 4,1 procent, jämfört med
en budgeterad nettokostnadsminskning
på 10 procent. Äldrenämnden hade en
nettokostnadsökning på 4 procent och
grundskolenämnden 5,2 procent, vilket för
båda nämnderna var lägre än budgeterat.

REALISATIONSVINSTER
Realisationsvinster från fastighetsförsäljning var vid bokslutet 128 mnkr. Värdemässigt var det flerbostadshus som stod
för merparten av försäljningsvinsten. Det
såldes tomträtter för fem flerbostadshus
och 55 småhus. En nedskrivning av en fastighet i Skultuna som uppfördes tillfälligt för
flyktingmottagning gjordes med 10 mnkr.
Den har inte längre någon användning och
är i för dåligt skick för att renoveras.

EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN
Exploateringsverksamheten visade ett
utfall för året på 116 mnkr, att jämföra
med budget på 9 mnkr. Den positiva avvi-
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kelsen beror främst på att vissa projekt har
kommit längre och därmed fått uppdaterade kalkyler med förbättrade resultat samt
att de avtalade intäkterna är högre än i
budget. I flera av projekten ingår det även
att Västerås stad investerar i gator, parker
med mera. Detta innebär att framtida kostnader i form av avskrivningar tillkommer.
De exploateringar som bidrog mest till
överskottet var Öster Mälarstrand etapp 3
och 4, Lillhamra och Erikslund norra.

Förskolenämnden
Förskolenämndens totala resultat för
2020 var ett överskott på 29 mnkr (varav
coronarelaterat 5 mnkr). Tilldelnings
ekonomin redovisade ett resultat på 7
mnkr, vilket berodde på lägre kostnader
på grund av färre barn i verksamheten (56
barn färre jämfört med budget) och högre
intäkter från föräldraavgifter. Kommunala
utföraren redovisade ett resultat på 22
mnkr, beroende på högre statsbidrag för
mindre barngrupper än budgeterat och
statlig ersättning för sjuklöner.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden visar ett överskott på
48 mnkr (varav coronarelaterat 14 mnkr).
Av överskottet beror 27 mnkr på att det
var 195 färre elever och 295 färre barn i
fritidshem än budgeterat. Den kommunala
utföraren fick ett överskott på 20 mnkr.
Överskottet berodde till största delen på
att intäkter från staten för sjuklönekostnader under pandemin översteg kostnaden
för sjuklön och vikarier med 12 mnkr.
Dessutom minskade kostnaderna för kompetensutveckling.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
fick ett negativt resultat på -4 mnkr (inklusive coronarelaterat +7 mnkr). Underskott
finns inom tilldelningsekonomin på -8
mnkr på grund av underskottskompensation med 21 mnkr till privata utförare
för åren 2010–2012, samt ytterligare 3
mnkr för underskott i vissa program i det
kommunala gymnasiet 2020. Underskottet
uppvägs av färre elever totalt. Elevtalen har
dock ökat på fristående gymnasieskolor.
Kommunala utföraren har ett överskott på
4 mnkr som beror på åtstramningar och
att distansundervisning under pandemin
minskat vissa omkostnader.

Skultuna kommundelsnämnd
Skultuna kommundelsnämnd visar ett
överskott på 7 mnkr (varav coronarelaterat
2 mnkr). En orsak var statsbidraget för
sjuklöner samt att statsbidraget för
likvärdig skola och mindre barngrupper i
förskolan blev högre än budgeterat. Äldreomsorgen förbättrade sitt resultat avsevärt
mot tidigare år. Det särskilda boendet
gjorde en genomlysning av bemanning
och schemaläggning för att optimera
verksamheten. Verksamheter för personer
med funktionsnedsättning redovisade ett
positivt resultat på 3 mnkr.

Individ- och familjenämnden
Individ- och familjenämnden fick ett underskott på -69 mnkr (varav coronarelaterat -1
mnkr). Budgetramen räknades upp med 50
mnkr, utöver den pris- och lönekompensation som samtliga nämnder fick. Nämnden
beslutade om åtgärder på totalt 223 mnkr
för att minska nettokostnaderna. Åtgärderna pågår och viss effekt syns. Nämndens
nettokostnad exklusive flyktingverksamhet
minskade med 40 mnkr jämfört med 2019,
men nämndens resultat blev ett underskott
om -57 mnkr exklusive flyktingverksamheten. Flyktingverksamheten, som ersätts
av staten, visade ett underskott för ensamkommande barn med -13 mnkr.
Största utmaningen finns inom barn och
ungdom, som fick en negativ budgetavvi-

kelse om -53 mnkr, vilket främst beror på
höga kostnader inom institutionsvård och
familjehemsvård. Det 50-tal jourhem som
finns räcker inte till och konsulentstödda
jourhem har därför använts. Det är även
brist på hem för vård och boende (HVB) för
vårdkrävande ungdomar, varför placeringar
gjordes utanför upphandlade avtal. Antal
aktualiseringar blev lägre än förra året
och därmed blev även antalet inledda
utredningar färre.
Inom vuxenmissbruk blev budgetavvikelsen -14 mnkr, men nettokostnaderna
var lägre än förra året och vårdinsatserna
fortsatte att minska. Antalet aktualiseringar ökade med 8 procent jämfört med 2019.
Antalet personer som vårdades externt var
2020 det lägsta sedan 2016. Övrig vuxenvård har ett överskott på 13 mnkr.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd
ökade med 3 procent jämfört med 2019.
Hushåll som fick ekonomiskt bistånd ökade
med 54 stycken. Underskottet blev -3 mnkr.

hemvården en budgetavvikelse på -12
mnkr, varav hemtjänst -23 mnkr. Antalet
ersatta hemtjänsttimmar inom egenregin
blev 324 000 timmar, (335 000 timmar
2019). Under våren avbokade många
kunder sina besök av rädsla för smitta.
Korttids- och dagverksamheter redovisade
en budgetavvikelse på 10 mnkr vilket
till största del berodde på mycket låg
beläggning. Särskilt boende visade en
budgetavvikelse på 5 mnkr. Orsaker var
delvis att ersättning från staten var högre
än sjuklönerna.

Nämnden för personer
med funktionsnedsättning

Kulturnämnden

Nämnden för personer med funktionsnedsättning fick ett överskott på 20 mnkr
(varav coronarelaterat 5 mnkr). LSS-verksamheten fick en positiv budgetavvikelse
på 12 mnkr, varav egenregin 8 mnkr. Det
är främst köpta placeringar för barn och
unga, korttidsverksamheten och övriga
stödinsatser som fick budgetöverskott. Personlig assistans och köpta placeringar för
vuxna fick negativa avvikelser, men sänkta
ersättningar till utförare och hemtagning
av personer med komplexa vårdbehov ger
resultat. Överskott på 8 mnkr inom stöd i
ordinärt boende var framför allt för kvalificerad tillsyn och sysselsättning.

Äldrenämnden
Äldrenämndens resultat blev ett överskott
på 21 mnkr (varav coronarelaterat 5 mnkr).
Beställarverksamheten gav ett överskott
på 15 mnkr och egenregiverksamheten
6 mnkr. Vissa satsningar har uteblivit på
grund av pandemin. Flera andra stats
bidrag har finansierat befintlig verksamhet.
Inom egenregiverksamheten redovisade

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden fick ett budget
överskott på 1,7 mnkr. Orsaken är att
planerade aktiviteter inte kunde äga rum
under pandemin. Aktiviteter för att rekrytera ställföreträdare kunde inte genomföras,
kompetensutveckling ställdes in och extrapersonal och vikarier kunde inte sättas in.

Kulturnämnden fick ett överskott på 2
mnkr. Till följd av pandemin blev bidragsnivåerna till föreningar och studieförbund lägre på grund av färre aktiviteter.
Även arrangemangsbidragen blev färre.
Nämnden fick en utökad ram för stöd till
bygdegårdar som inte kunde utbetalas då
medfinansiering av Boverket uteblev. Övertagandet av Culturen under året medförde
högre kostnader för semesterlöneskulder,
hyresskuld och vaktmästare.

Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande
Nämnden för idrott, fritid och före
byggande redovisade 2020 ett underskott
på -5 mnkr (varav coronarelaterat -4
mnkr). Underskott fanns främst inom
idrottsanläggningar -11 mnkr, som tappade hyresintäkter, där intäkter för större
evenemang minskade med 7 mnkr jämfört
med tidigare år. Verksamhetsområdet Fritid
och förebyggande, med fritidsgårdar, familjecentrum och öppen fritidsverksamhet
visade ett överskott på cirka 8 mnkr, främst
på grund av inställd verksamhet.
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Budget Utfall Utfall
2020 2020 2019

ÅRETS RESULTAT

Verksamhetens resultat
varav reavinster
varav exploatering

33

Finansnetto
Årets resultat

9

506
129
116

305
112
88

84

37

224

117

543

529

VERKSAMHETENS RESULTAT

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens resultat blev en positiv
avvikelse mot budget, vilket kan förklaras
med kompensation för sjuklönekostnader.
Bygglovsintäkterna minskade, trots ett
ökat antal bygglov, beroende på att en stor
del av ökningen var mindre ansökningar
från privatpersoner. Minskade intäkter för
bygglov och detaljplaner kompenserades
av högre intäkter inom lantmäteri.

mnkr
600

Fastighetsnämnden

500

Fastighetsnämndens totala resultat uppgick till 232 mnkr. Fastighetsförvaltningen
300
exklusive realisationsvinster och nedskriv200
ning blev ett överskott på 7 mnkr jämfört
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med budgeten på 3 mnkr. Corona påverkade resultatet med -2 mnkr beroende på de
0
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hyresrabatter nämnden gav till bland annat
Reavinster, exploatering och övriga jämförelsestörande poster restauranger och föreningar. Orsaken till
Resultat (exkl reavinst, exploatering och jämförelsestörande poster)
överskottet är bland annat högre intäkter
Budgeterat årsresultat
för tomträttsavgälder, då flera förväntade
försäljningar inte blev av, och planerade
Verksamhetens resultat är resultatet före
finansposter.
åtgärder som sköts fram i tiden. I resultatet
ingår högre kostnader för underhåll och
skadegörelse på grund av flera vattenskaFÖRÄNDRING AV NETTOKOSTNADERNA
dor som inte ersatts av försäkringsbolaget,
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halkbekämpning.
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1
mnkr jämfört med budgeten på 9 mnkr.
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Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning

Miljö- och konsumentnämnden

Förändring av verksamhetens nettokostnader,
exklusive jämförelsestörande poster

Miljö- och konsumentnämnden fick ett
överskott på 2 mnkr. Orsaken var delvis
ersättning från staten för trängselkontroller
under pandemin. Dessa utfördes delvis
med hjälp av utökade personella resurser, men ändå var inte alla tillsynsbesök
som planerades möjliga att genomföra.
Kostnader för konsulter blev högre än
budgeterat, eftersom juridisk kompetens
för avfallsområdet behövde köpas in. Det
kompenserades av att kostnader för resor
och kompetensutbildning blev lägre. Inom
näringsliv och konsumentråd tillsattes inte

MEDARBETARKOSTNADER, MNKR
2018

2019

2020

Lönekostnader*
3 069
Arbetsgivaravgifter
968
Övriga medarbetarkostn 313

3 153
1 000
310

3 272
1 025
365

SUMMA
4 349
4 463
4 663
			
Ökning, medarb kostn 5,0 %
2,6 %
4,5 %
Utbetalda pensioner
167
179
186
* Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala
avgifter exklusive skattefria traktamenten
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en vakant tjänst på grund av det osäkra
ekonomiska läget under pandemin.

Tekniska nämnden
Tekniska nämndens resultat klarades inom
budget. Inom den anslagsfinansierade
delen blev det ett underskott på -5 mnkr.
Intäktsbortfallet för parkeringsintäkter och
markupplåtelser, för att stimulera näringslivet, kompenserades av centrala medel. I
stödpaket från regeringen ingick kompensation för intäktsbortfall i kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikmyndigheten bedömde dock
att ersättningen inte täckte intäktsbortfallet för stadstrafiken i Västerås. Västerås
stad ska ersätta Kollektivtrafikmyndigheten
med 21 mnkr, vilket finns med i nämndens resultat 2020. Till viss del möttes
intäktsbortfallet av minskad efterfrågan på
särskild kollektivtrafik (färdtjänst och omsorgsresor) för knappt 10 mnkr. Eftersom
pandemin fortsätter under 2021 finns risk
för fortsatta underskott. För produktionen
blev det ett överskott mot budget med
5 mnkr, beroende på att årets kostnader
för vinterväghållning blev lägre, samt att
effektiviseringsåtgärder genomförts, bland
annat gällande fordonsparken.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens resultat blev ett överskott på 18 mnkr, till stor del beroende på
att inplanerade aktiviteter inte har kunnat
genomföras under pandemin. Ett exempel
är att Västerås stads jubileumsceremoni
ställdes in. Andra förklaringar är vakanta
tjänster, framflyttade utvecklingsinsatser,
att de skattefinansierade hamninvesteringarna inte aktiverats än och att effektiviseringsåtgärder genomförts i enheter som
tidigare haft underskott. Inom digitalisering
och utveckling blev resultatet ett underskott på -10 mnkr beroende på stora
engångskostnader i samband med byte av
IT-leverantör. Kostnaderna översteg budgeten även för kommunfullmäktige beroende
på ökade kostnader för sammanträden i
externa lokaler för att få mötena så smittsäkra som möjligt under pandemin.

Finansiella profiler fö
Kommunrevisionen
Kommunrevisionen visade ett mindre
överskott mot budget på grund av lägre
lönekostnader, då tjänsten som revisionssamordnare inte var tillsatt under våren.
Pandemin medförde också att kostnaderna
för resor, kurser och konferenser blev lägre.

intäkter. Inom kommunikationer finns en
kostnad till Region Västmanland för ersättning av minskade reseintäkter till följd av
pandemin, samt ökade fasta kostnader.

…i förhållande till R9-nätverk

FINANSIELL PROFIL, VÄSTERÅS STAD
I JÄMFÖRELSE MED R9-NÄTVERKET

2018

Bolag och kommunalförbund

Finansiella profiler för Västerås kommu

MÄLARENERGI
Valnämnden

Koncernens och moderbolagets verksamhet och finansiella ställning är stabil.
Valnämnden höll sin budget på 2 mnkr.
Efterfrågan påverkas av väderfaktorer, som
Verksamheten präglades av att det var två
temperaturer
och nederbörd,till
och 2020
var
år kvar till nästa val till riksdag, k ommun
…i förhållande
R9-nätverk
ett av de varmaste åren i Sverige sedan
och region. Valkansliet arbetade med
mätningarna startade.
Lägre försäljningsomvärldsbevakning. Helsingborg besöktes
2018
2019
volymer tillsammans med rekordlåga
för att att få kunskap om kommunal
elpriser, ett längre stillestånd i basanläggfolkomröstning inför en kommande
ningen för värmeproduktion och effekt
folkomröstning kring Västerås flygplats
av coronapandemin präglade koncernens
21 mars 2021. En översyn av kommuekonomiska resultat för 2020. Resultat
nens valdistrikt pågick under året, utifrån
efter finansiella poster uppgick till 267
förändringar i kommunens demografi.
mnkr (374 mnkr).
Beslut beräknas 2021.
Den totalt sålda och överförda energivolymen uppgick till 5 436 GWh (5 905
VERKSAMHETSREDOVISNING
GWh). Den höga medeltemperaturen
…i
förhållande
till
R9-nätverk
resulterade i att el- och värmeförsäljningen
Verksamhetsredovisningen visar Västerås
samt överförd energi som slutkund blev
stads intäkter och kostnader utifrån vilken
2018
2020
lägre än ett så kallat2019
normalår.
typ av verksamhet som
bedrivs, oavsett
organisation. Redovisningen ligger till
grund för många av de officiella nyckel
MIMER
talen kring kommuners kostnader. Västerås
stad arbetar med att fördela förvaltningsResultat efter finansnetto uppgick under
gemensamma kostnader när det gäller
året till 185,2 mnkr (148 mnkr). Unutfall, men inte i budgeten. För att hitta
der 2020 sålde Mimer mark på Vallby,
motsvarande siffror i resultaträkningen
tomterna Gårdstunet 1 och 3. Bolaget
görs justering för interna poster och övriga
Gurkstaden AB som innefattar fastigheten
poster som inte finns med i verksamhetens
Kraka 4 (tidigare Klipper hotell samt Blue
intäkter och kostnader i resultaträkningen.
Moon Bar) såldes. Året avslutades med
De större verksamhetsområdena
försäljning av Mimers tidigare huvudkonI spindeldiagrammen redovisas Västerås stads finanpedagogisk verksamhet och vård och
tor, Klaudia 2. Sammantaget innebär det
siella profil i jämförelse med sju andra kommuner i
omsorg har en utveckling som följer
en förlust med 1,0 mnkr för Mimer.
Västerås storlek, R9-nätverket. För respektive nyckeltal
volymer samt pris- och löneökningar.
Resultatet från den operativa verkfår den bästa kommunen 5 poäng och den svagaste
kommunen 1 poäng. De kommuner som hamnar
Några verksamheter hade en procentuell
samheten förbättrades jämfört med 2019
i mitten får 3 poäng. Jämförelsegruppen består
nettokostnadsförändring över 10 procent.
och följer planen för bolagets långsikav Västerås, Örebro, Linköping, Gävle, Eskilstuna,
Högre kostnad i skolbarnomsorgen beror
tiga ekonomiska utveckling. Under året
Södertälje, Jönköping och Uppsala.
på högre lokalkostnader, ändrad princip i
var efterfrågan fortsatt mycket god på
Jämförelsen 2020 visar att Västerås stad fortsätter
fördelningen inom särskolan och en annan
lägenheter. Uthyrningsgraden för bostäder
att ligga på eller över snittet i alla jämförelsetalen.
fördelning av åldrar och heltid respektive
blev 99,3 procent (98,6 procent) och för
När det gäller genomsnittligt resultat för de tre sedeltid i omsorgen. Minskade statsbidrag
lokaler slutar 2020 på 93,5 procent (95,2
naste åren är Västerås bland de bästa kommunerna.
Däremot är Västerås i mitten vad gäller årets resultat
och EU-intäkter till arbetsmarknadsåtgärprocent). Ökat fokus i organisationen på
före extraordinära poster. Budgetföljsamhet, finander ökade nettokostnaden inom arbetsresultatet och de uppsatta målen, ledde
siella nettotillgångar och soliditet är andra delar där
marknadsverksamheten. Ökningen inom
till ökad ekonomisk medvetenhet, vilket
Västerås är bättre än genomsnittet.
näringsliv beror på ökade exploateringsbidrog till ett förbättrat resultat.

Finansiella profiler för Västerås kommun…
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NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

STRÖMKÄLLAN AB

Coronapandemins påverkan på flygresandet var omfattande under 2020, både
internationellt och i Sverige, så även för
Nya Västerås Flygplats AB. Restriktioner för
möten och resande påverkade intäkterna i form av minskade flygplatsavgifter,
parkeringsavgifter och minskad försäljning.
Resultat efter finansnetto uppgick under
året till -25,8 mnkr (-23,7 mnkr). Budget
för året var -24,6 mnkr.

Bolaget Strömkällan AB äger en fastighet,
Strömkällan 1. Delar av marken arrenderas
ut, utöver det bedrivs ingen verksamhet
på fastigheten. Bolaget har inga anställda. Fastighetsförvaltning och ekonomisk
förvaltning utförs av teknik- och fastighetsförvaltningen, på uppdrag av bolaget. Bolagets resultat blev -0,3 mnkr (0,1 mnkr).

VÄSTERÅS PARKERINGS AB
Parkeringshuset Dockan togs i bruk under
2020, vilket var positivt för omsättningen.
Årets resultat efter finansiella kostnader
uppgick till 4,8 mnkr (3,8 mnkr). Ränte
kostnader var väsentligt lägre än budget.

VÄSTERÅS STRATEGISKA
FASTIGHETER AB
Koncernens årsresultat uppgick till 41,8
mnkr (5,1 mnkr) mot 19,3 mnkr i budget.
Västerås Strategiska Fastigheter AB:s dotterbolag Utvecklingsfastigheter i Västerås
AB sålde sina aktier i Härdsmidet AB till
extern part, samt fastigheterna Långby
7:1 och Gasugnen 3 till Västerås stad. Det
medförde en vinst på 35,2 mnkr. Markförsäljning från Geddeholms AB genomfördes
inte som planerat, på grund av en försenad
detaljplaneprocess. Under året gjordes
investeringar i fastigheterna inom Geddeholms AB med 4,2 mnkr och inom Västerås
Flygfastigheter AB med 7,9 mnkr.

VÄSTERÅS MARKNADS- OCH
NÄRINGSLIVS AB
Västerås marknads- och näringslivs AB:s
verksamhet påverkades av utbrottet av
coronapandemin. För att stötta näringslivet i den pågående pandemin beslutade
bolaget om ett insatspaket, främst riktat
mot handel och besöksnäring i city.
Årets resultat efter finansiella kostnader uppgick till -15,5 mnkr (-17 mnkr).
Avvikelsen beror på kompensation för arbetsgivaravgifter, ersättning för tillverkning
av skyddsmaterial, hyresreduktion samt
återbetalning från KPA.

MÄLARHAMNAR AB
Årets resultat uppgick till 8,0 mnkr (20,5
mnkr). Intäkterna minskade med 11
procent och var 21 mnkr lägre än budget.
Volymer för anlöp och gods minskade med
4 procent och uthyrning av magasin och
upplag minskade med 28 procent. Årets
varma vinter och pandemin är främsta
orsakerna till volymminskningen. Signaler
från kunder om minskad orderingång satte
fokus på möjliga kostnadsbesparingar.
Personalkostnaderna minskade, liksom
driftkostnader och kostnader för underhåll
och reparationer. Hamnutvecklingen har
inneburit högre fastighetskostnad.

VÄSTERÅS CENTRAL AB
Årets resultat uppgick till 3,2 mnkr (5,3
mnkr). Avvikelsen jämfört med 2019 beror
på lägre hyresintäkter. Bolaget äger fastigheten Stationen 1 i Västerås, som utgörs av
stationsområde med tillhörande byggnader
i form av stationshus, gångbro med mera.
Bolaget har inga anställda, eftersom all
förvaltning sker genom Jernhusen AB.

VAFABMILJÖ
VafabMiljö Kommunalförbund redovisade
ett resultat på -1,0 mnkr (11,9 mnkr), vilket
är 1,6 mnkr lägre än budget. Avvikelsen
beror till stor del på minskade intäkter för
behandling av rena och förorenade massor
(-13,7 mnkr). Flera byggprojekt avslutades i början på året, några större projekt
startade först i slutet. Situationen med
coronapandemin har påverkat biogasförsäljningen till lokaltrafiken, men där finns
motsvarande kostnadsminskning för inköp
av gas. Under 2020 har en gemensam
renhållningstaxa börjat tillämpas. Taxan
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införs stegvis i en del av kommunerna,
vilket innebär att det tar några år innan
samordningsfördelarna når full effekt.

MÄLARDALENS BRAND- OCH
RÄDDNINGSFÖRBUND
Årsresultatet för Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund, MBR, uppgick till 2,7
mnkr (-1,0 mnkr). För verksamhetsåret
2020 fick MBR ett stärkt medlemsbidrag
från medlemskommunerna för att kunna
bibehålla samma verksamhetsnivå som
2019 utan att uppvisa negativa årsresultat.
Personalomsättningen var större än
förväntat under 2020 på chefsbefattningar
och administrativa funktioner.
MBR har ansvarat för räddningstjänsten
i Västra Mälardalens Kommunalförbund
under året, samtidigt som processen med
verksamhetsövergång skett inför 2021. Under senare delen av 2020 antogs den nya
förbundsordningen i alla sex kommuners
kommunfullmäktige.

VÄSTMANLANDS TEATER
Årets resultat efter finansiella poster
uppgår till 0,3 mnkr (0,3 mnkr) tack vare
stöd från stat, region och kommun. All
publik verksamhet ställdes in från och
med mars och endast ett antal mindre
arrangemang kunde genomföras.

VÄSTMANLANDSMUSIKEN
Resultatet per den 31 december 2020
är 2,9 mnkr (-1,9 mnkr). Den publika
verksamheten påverkades negativt utifrån
rese- och mötesrestriktioner, men har till
viss del ersatts av en digital verksamhet.
Biljett- och uthyrningsintäkter halverades.
Västmanlandsmusiken har tagit del av
statliga medel till regionala kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Investeringar
ÅRETS INVESTERINGAR

OMSORG OCH STÖD

Totalt i hela koncernen investerades det för
3 252 mnkr. Årets investeringar i Västerås
stad uppgick till 1 193 mnkr totalt och
1 156 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. Investeringarna har ökat de senaste
åren då Västerås stad står inför omfattande
behov av nya lokaler för förskola, skola och
omvårdnad, samt att renoveringsbehovet är
stort i befintliga lokaler. Utfall föregående
år, exklusive exploateringsinvesteringar, var
950 mnkr. Genomförandegraden 2020 blev
71 procent (64 procent 2019). Koncernen
exklusive Västerås stad investerade för
2 059 mnkr (2 414 mnkr), varav Mälar
energi 967 mnkr och Mimer 834 mnkr.

Inom särskilt boende var några av de
större pågående projekten en gruppbostad på Hallonvägen samt i Barkarö och
ett äldreboende på Öster Mälarstrand. I
februari stod Flisavägens korttidsboende
klart för inflyttning. Inom individ- och
familjeomsorg pågick avveckling av ett
antal boenden för att flytta verksamhet,
från inhyrning till eget ägt bestånd.

BARN OCH UTBILDNING
Större pågående projekt inom skola/förskola är Irstaskolan och Mälarparksskolan.
Första delen av Irstaskolan invigdes i somras för elever i förskoleklass upp till årskurs
6. Byggnaden innehåller även skolkök,
matsal och lokaler för administration och
skolhälsa. Samtidigt togs första spadtagen
för etapp 2 som innebär en ny skolbyggnad för årskurs 7–9 och fritidsgård med
utemiljö. Den beräknas vara klar sommaren
2022.
Mälarparksskolan ska vara klar till
höstterminen 2021 och ersätter då
Storängsskolan på Viksäng. Västerås stad
bygger en tunnel under Björnövägen för att
skolbarnen ska kunna passera vägen på ett
trafiksäkert sätt.
Vid Rudbeckianska gymnasiet pågår
en större ombyggnad av kök och matsal.
Även på Blåsboskolan pågår ett ombyggnadsprojekt. Om- och tillbyggnaden av
Rönnbyskolan blev klar under året. Även
Brandthovda förskola stod klar under
året och verksamheten flyttade in under
december.
Under 2020 färdigställdes förfrågningsunderlag till upphandling av omoch tillbyggnad av Emausskolan samt
nybyggnation av förskola på Skallberget.
Vid Fridnässkolan finns nya paviljonger på
plats för att möjliggöra plats för årskurs 6.
Arbetet med att uppföra en bullerskärm
fortgår och nytt bygglov erhölls för den
något omarbetade lösningen.

UPPLEVA OCH GÖRA
Under 2020 färdigställdes det nya ute
badet vid Lögarängsbadet. Därmed blev ett
av Västerås större investeringsprojekt helt
klart, med nytt badhus och utebad. Tyvärr
kunde badet ändå inte öppnas till säsongen på grund av den pågående pandemin.
Vid jämförelse med liknande projekt har
projektet varit kostnadseffektivt. Entre
prenad av Fredriksbergsbadet är upphandlad och kommer att pågå 2021–2022.

BYGGA, BO, MILJÖ OCH TRAFIK
Infrastruktur
Det pågick flera stora gatuprojekt under
året. Ett av de största färdigbyggda
projekten var en planskild korsning vid
Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan, för
att möjliggöra transporter under Johannisbergsvägen till hamnområdet. Kofotsgatan,
som knyter ihop vägnätet på de västra
delarna av Erikslund, blev klar i slutet året.
Det finns groddjur av olika slag i området
och vägen byggdes därför i mjuka böjar
för att deras boplatser inte skulle störas.
Ombyggnaden av Viktor Larssons plats
blev klar, med fler sittplatser, två scener
och en ny citynära lekplats för en ljusare
och tryggare entré till Växhuset.
Bygget av den nya Björnöbron fortsätter
med koncentration av vattenarbeten under
vintern. Planen är att riva den gamla bron
nästa vinter. Omgestaltning pågår av
Stora torget/Bondtorget, men försenades
på grund av länsstyrelsens beslut om att
invänta arkeologiska undersökningar.
Andra stora pågående infrastrukturprojekt
är Sjöhagsvägens förlängning västerut till
befintlig del av Tidövägen, inklusive belyst

gång- och cykelbana, samt fortsättningen
av ombyggnad av Kopparbergsvägen.
I hamnen där Mälarhamnar AB bedriver
verksamhet genomförs modernisering av
energihamnen och tvärkajen. Renovering
av tvärkajen blev klar i slutet av året och
modernisering av energihamnen beräknas
bli klar våren 2021. Arbete fortsätter med
muddring av etapp 1 av farleden, inklusive
stabilisering och solidifiering (inkapsling
för att göra föroreningar mindre m
 obila)
av muddermassorna. Även markytor
vid Grindtorpsängen beräknas vara
färdigställda hösten 2021. Projektering och
färdigställande av nya magasinsbyggnader
för hamnlayout i etapp 1 beräknas vara
färdigt till sommaren. Planering samt projektering av etapp 2 pågår och beräknas
vara färdigställt vid årsskiftet 2022/2023.

Bostäder
Koncernen Mimers investeringar uppgick
till totalt 835 mnkr, fördelat på nybyggnation 487 mnkr, ombyggnationer 348 mnkr
samt inventarier 9 mnkr.
Under 2020 färdigställde Mimer ingen
nyproduktion, men bolaget påbörjade
flera byggprojekt för att fortsätta utveckla
Västerås som kommer att bli klara under
2021. På Bäckby bygger Mimer 105
lägenheter fördelade på 3 huskroppar som
innefattar matbutik, gym och restaurang. I
city pågår projektet Högne med 54 lägenheter och 320 parkeringsplatser. På Vallby
startade bygget av Allmogekulturen som
kommer att innefatta 44 bostäder samt en
lokal. Vidare bygger Mimer 64 lägenheter
på Skallberget samt 69 lägenheter på
Gideonsberg som kommer att bli klara
under 2021.
Under året färdigställde Mimer ombyggnationen av kvarter Josef i centrum, med
96 renoverade lägenheter. Gryta etapp 1
påbörjades med utvändiga kulvertarbeten
samt ombyggnationer av tvättstugor till
sju lägenheter. Där blir 146 lägenheter
rotrenoverade under åren 2021– 2022.
Planerad produktionsstart i slutet av
2021 är även renoveringen av Kolaren
och Kolmilan, med 380 lägenheter på
Stentorpet, Malmaberg.

2020
								

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

49

Energi
Mälarenergi AB färdigställde block 7,
vilket var den sista delen i en förnyelse av
hela kraftvärmeverket i Västerås. Under
20 år har nya anläggningar tillkommit
som idag utgör den samlade produktions
kapaciteten. Panna 5 togs i drift år 2000
och biobränsle kom då in i bränslemixen,
energiåtervinningen av avfall i block 6 togs
i drift 2014 och slutligen block 7 år 2020
med energiproduktion från återvunna träbränslen. Hela produktionen är nu b aserad
på förnybara och återvunna b ränslen.
Med block 7 skedde den slutgiltiga
konverteringen från fossila bränslen, på ett
tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt med
bibehållen konkurrenskraft.
INVESTERINGAR
KONCERNEN, MNKR 		UTFALL 2020
Mälarenergi AB			
Bostads AB Mimer			
Västerås Parkerings AB			
Övriga bolag			
Summa investeringar i bolag			

967
834
77
181
2 059

Västerås stads investeringar			
Totala investeringar			

1 193
3 252

Investeringar
Västerås stad
Fastigheter – grundskola

Koncernen Mälarenergis investeringar
uppgick till totalt 967 mnkr, varav investe
ringen i block 7 uppgick till 262 mnkr.
Investeringskostnaderna i de mest investeringsintensiva delarna i koncernen uppgick
för kraftvärme till 203 mnkr, för vatten
och avlopp till 135 mnkr och för elnät till
244 mnkr.

Parkering
Parkeringshuset Dockan togs i drift
under december 2020. Totalt investerade
Västerås stads bolag Västerås Parkerings
AB 77 mnkr under 2020, varav 74 mnkr är
investeringar i parkeringshuset Dockan.

Miljö
VafabMiljös investeringsbudget för 2020
var 133 mnkr och utfallet blev 137 mnkr.
Avvikelsen beror till största delen på högre
betalningsutfall för biogasutbyggnaden
än budgeterat. Den totala budgeten för
projektet väntas dock hålla.

Utfall 2020

Budget
2020

Budgetavvikelse

Utfall
2019

AVVIKELSE MOT
INVESTERINGSBUDGET
Årets totala investeringsutfall i Västerås
stad var 490 mnkr lägre än budget. De
områden som avvek mest mot budget var
bostäder, extern hyra, grundskolor och
hamnen. Området bostäder avvek med
40 mnkr mot budget, vilket till största
delen kan förklaras med att entreprenörernas betalningsplaner i pågående projekt
omarbetades under året och omfördelades
mellan 2020 och 2021. Dessutom gjorde
Västerås stad färre verksamhetsanpassningar och inköp av sociala bostäder än
budgeterat. Uppförande av bland annat
nya magasin på hamnområdet pågår, men
kostnader omfördelades mellan 2020 och
2021, vilket gav en avvikelse mot budget
på 38 mnkr. Byggnation inom grundskola
avvek med 77 mnkr mot budget och
förklaras bland annat av att Fridnässkolan
nu planeras som en inhyrning, att den
planerade ombyggnationen av Önstaskolan flyttas till 2021 och att kostnader
för byggnationen av Mälarparksskolan
skjuts fram från 2020 till 2021. Projekten i
hamnområdet fortlöper enligt plan, men i
budget ingick felaktigt kostnader kopplade
till miljöprojekt. Därav en avvikelse på
78 mnkr mot budget.

272

350

77

253

Fastigheter – förskola

48

68

20

41

INVESTERINGAR 2021 OCH FRAMÅT

Fastigheter – gymnasiet

20

34

14

4

Idrottsfastigheter

20

28

8

115

Koncernens totala investeringar b eräknas
uppgå till 3,3 miljarder kronor 2021
och öka till cirka 4 miljarder kronor per
år 2022–2024. Mälarenergi och Mimer
planerar investeringar om cirka 0,8–0,9
miljarder kronor per år, förutom 2022 då
Mimers investeringar beräknas uppgå till
1,3 miljarder kronor. Investeringsplanen
för Västerås stad omfattar 1,6 miljarder
kronor 2021 och cirka 2,3 miljarder kronor
per år fram till 2024. Framför allt är det
investeringar inom förskole- och skolverksamheten, men också för gator och
parker. Investeringar för exploatering och
mark för att säkra möjligheter till fortsatt
utbyggnad av Västerås är också prioriterade. Mälarporten är ett av Västerås stads
största stadsdelsprojekt och innebär stora
investeringar under en lång tid framöver.

Energiinvesteringar fastigheter
Boenden (äldreboenden)
Exploateringsinvesteringar

31

25

-6

34

174

213

40

92

36

59

23

106

142

220

78

72

Hamnen, externa hyresgäster

74

112

38

67

Övriga fastighetsinvesteringar

31

85

54

12

Fastighetsnämnden totalt

847

1 194

347

795

77

88

11

84

Hamnen

Infrastruktur ordinarie
Infrastruktur strategisk

156

209

53

78

Tekniska nämnden totalt

233

297

64

163

Mälarporten
Övriga nämnder
Totala investeringar

0

60

60

0

113

133

19

99

1 193

1 684

490

1 056
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BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är kopplat till
kommunallagens balanskrav. Om
balanskravsresultatet är negativt ska det
enligt 11 kap. 12–13 § i kommunallagen
återställas inom tre år. Fullmäktige ska då
anta en åtgärdsplan för hur regleringen
ska ske. Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resultat rensas för
vissa poster som inte hör till den egentliga
verksamheten. Västerås stad har liksom
föregående år ett positivt balanskravs
resultat och det finns inget tidigare
underskott att återställa.

BALANSKRAVSRESULTAT

2020

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

543

529

- Realisationsvinster fastighetsförsäljningar

-100

-109

-30

-468

-1

-2

- Realisationsvinster finansiella poster
- Realisationsvinster övrigt
+ Realisationsförluster finansiella poster

115

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade värden i värdepapper

-17

-/+Återföring av orealiserade värden i värdepapper

-33
313

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

509

230

509

230

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Uppställningen visar att Västerås stad klarar årets balanskrav när realisationsvinster för finansiella
poster och försäljning av fastigheter och anläggningar är frånräknade.

SÅ FÖRDELAS 100 SKATTEKRONOR
Politisk verksamhet 0,76 kr
Övriga verksamheter 1,80 kr
Kultur och fritid 5,32 kr
Teknisk verksamhet 5,84 kr

155 551
INVÅNARE I VÄSTERÅS 2020

Vård och omsorg 40,79 kr

Skola och förskola 45,49 kr
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Koncernen som arbetsgivare
Koncernen Västerås stad är Västmanlands
största arbetsgivare med nästan 12 500
medarbetare.
Uppdraget är omfattande, komplext och
inom vissa verksamheter utmanande. Det
omfattar flera olika verksamhetsområden
som exempelvis skola, vård och omsorg,
socialtjänst, teknik, bostäder, hamnverksamhet, avfallshantering, energi- och
vattenproduktion och kultur.
Att vara en attraktiv arbetsgivare
är ett viktigt mål för Västerås stad. En
attraktiv arbetsgivare har lättare att klara
framtidens kompetensförsörjning, vilket
är ett av Västerås stads viktigaste och
förmodligen mest utmanande uppdrag
som arbetsgivare. Jämlika förutsättningar
i Västerås stads förvaltningar och bolag
är en viktig och prioriterad fråga. Jämlika
förutsättningar gäller exempelvis antal
medarbetare per chef, tillgång till arbetsverktyg med mera.
Att alla medarbetare varje dag lever
Västerås stads värdegrund, Alltid bästa
möjliga möte, bidrar starkt till målet att bli
den bästa av offentliga arbetsgivare.
Pandemin har påverkat Västerås stads
verksamheter på så vis att stadens medarbetare lärt om och lärt nytt, exempelvis
genom digitala möten, distansarbete,
digital undervisning och att utöva sitt
ledarskap på distans. Samtidigt har
Västerås stads kärnverksamheter i form
av vård, skola och omsorg fungerat med
samma kvalitet som tidigare. Samtliga
medarbetare har fått sin huvudsemester
under sommaren och flera av medarbetarna har varit friskare än annars då de och
kollegorna stannat hemma vid lindriga
symptom.

MÅNGFALD
Arbetet med jämställdhet och mångfald är
viktiga pusselbitar för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Att ta tillvara människors
olikheter är en nödvändighet för en kreativ
och utvecklande organisation.
Antalet anställda med utländsk bakgrund varierar i koncernen Västerås stad.
Västerås stad har den största mångfalden
avseende utländsk bakgrund genom att
27 procent av de anställda är födda i ett

I Västerås stad är könsfördelningen
80 procent kvinnor och 20 procent
män. I Mälarenergi AB och VafabMiljö
Kommunalförbund är könsfördelningen
den omvända. I Bostads AB Mimer
är könsfördelningen ungefär 50/50.
Medianåldern i koncernen som
helhet uppgår till omkring 45 år.

annat land eller har föräldrar som är det.
Andelen ökar kontinuerligt från 2015 års
andel på 21 procent.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Strategisk kompetensförsörjning är nödvändig och handlar om att förstå innebörden av att utveckla och behålla befintlig
kompetens, attrahera och rekrytera ny
kompetens samt att nyttja digitalisering för
att hitta nya arbetssätt och roller.
Att ta tillvara kompetensen som redan
finns i Västerås stads verksamheter är
väsentligt för att klara koncernens rekryteringsbehov. Viktiga faktorer är bland
annat att fler arbetar mer och längre, vilket
möjliggörs genom att heltidsarbete erbjuds
som norm till medarbetare i Västerås
stad. I bolagen arbetar redan en större
andel av medarbetarna heltid. I vård- och
omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen återfinns de flesta
deltidstjänsterna.
Att nyttja kompetensen rätt och bredda
rekryteringen är en annan åtgärd som
kan göra att medarbetare arbetar mer
och längre. I Västerås stad finns beslut
om en modell för så kallade resursjobb.
Resursjobb kan erbjudas till personer som
kan utföra enklare arbetsuppgifter på en
arbetsplats. Hela koncernen behöver på olika sätt bereda personer som står långt från
arbetsmarknaden möjlighet att få p rova på
ett arbete och på sikt kunna fungera på en
ordinarie arbetsmarknad.
Att marknadsföra de kommunala
jobben på ett attraktivt och inspirerande
sätt är ytterligare en åtgärd för att klara
kompetensförsörjningen. Västerås stad är
framgångsrik i att rekrytera nya medar
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betare, bland annat genom ett arbete med
att stärka arbetsgivarvarumärket och en väl
genomarbetad rekryteringsprocess.
Ledarskap och ledarutveckling är
för koncernen ett viktigt och prioriterat
område.
Västerås stad erbjuder från 2020
ledarutbildningen Ledarskap genom Alltid
bästa möjliga möte. Syftet är att cheferna
ska få verktyg och utbyta erfarenheter
kring hur man på bästa sätt kan leda med
hjälp av Västerås stads värdegrund. Om
alla tusentals möten präglas av värdegrunden, kommer det sannorlikt leda till
att medarbetare och chefer visar varandra
och Västerås stads kunder än mer respekt,
omtanke, öppenhet och delaktighet för att
leverera en god välfärd.
Chefsförsörjning är ett annat prioriterat område inom Västerås stad. Det är
viktigt att koppla ledarutvecklingen till
chefsförsörjningen, eftersom Västerås stad
har stora utmaningar framåt då ett stort
antal chefer går i pension de kommande
åren. Fler interna chefsförmågor behöver
identifieras för att trygga den framtida
chefsförsörjningen.
Bolagen och kommunalförbunden satsar
på friskvårdsinsatser och olika insatser
kopplade till den psykosociala arbetsmiljön.
Bostads AB Mimer har exempelvis målet
att vara en av de tre bästa arbetsplatserna
i Sverige. Under året ökade den totala
nöjdheten bland medarbetarna till 95
procent. Framför allt visar årets resultat en
ökad nöjdhet med arbetsmiljöfrågor och
frågor kring ledarskap. Kompetensförsörjningsfrågorna är viktiga frågor för bolagen
och framför allt Mälarenergi AB har delvis
svårt att rekrytera kvalificerad teknisk
arbetskraft. Mälarhamnar AB, Mälarenergi

AB och VafabMiljö Kommunalförbund
arbetar aktivt med att skapa säkra och
trygga arbetsplatser, då de bedriver verksamheter som delvis finns i en farlig miljö.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS
Chefer och medarbetare i olika kommunala
förvaltningar kan ha väldigt olika arbetsvillkor. Resurserna och förutsättningarna
är genomgående mycket ojämnt fördelade
mellan de kvinnodominerade förvaltningarna inom vård, skola och omsorg och de
mansdominerade tekniska förvaltningarna.
Västerås stad bedriver sedan några år
tillbaka ett utvecklingsarbete för att skapa
mer jämställda förutsättningar inom Västerås stads alla förvaltningar. Ojämlikheten
handlar bland annat om antalet medarbetare, sysselsättningsgrad och tillgång till
arbetsutrustning.
Inom bolagen och kommunalförbunden
är könsfördelningen mer jämn. Cheferna
inom bolagen och kommunalförbunden har
färre medarbetare och erbjuder generellt
sett mer jämlika förutsättningar och villkor.

ANSTÄLLNINGAR
Inom koncernen finnsdrygt 12 000 medarbetare anställda. De flesta, cirka 10 500
medarbetare, arbetar i Västerås stads
förvaltningar. Omkring 8 000 av dessa är
tillsvidareanställda, medan ungefär 2 500
personer är visstidsanställda.
Heltid som norm är en prioriterad fråga
för Västerås stad. Frågan har sin grund dels
i ett kollektivavtal som Sveriges Kommuner
och Regioner tecknat med Kommunal, dels
i ett beslut som togs av kommunstyrelsen
2018, om att införa heltid som norm i
Västerås stads förvaltningar. Välfärdens
behov av kompetens behöver tryggas.
Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda
attraktiva anställningar. Heltid som norm
kan i förlängningen även minska behovet
av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare
ska arbeta heltid i högre utsträckning
än de gör i dag. Heltidsarbete ökar det
ekonomiska oberoendet och gör att fler

klarar sin egen försörjning. När fler arbetar
heltid uppstår dessutom positiva effekter
för yrkenas attraktivitet och den framtida
kompetensförsörjning kan delvis tryggas.
Inom Västerås stad är det huvudsakligen
kvinnor som arbetar deltid.
Inom de bolag som finns på en teknisk
marknad har alla medarbetare heltidsanställningar. Inom Västmanlandsmusiken
och Nya Västerås Flygplats AB erbjuds
inte heltid till alla då verksamheterna inte
kräver heltidstjänster.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron bland Västerås stads medarbetare ökade från 6,2 procent 2019 till
7,2 procent 2020, vilket med all säkerhet
kan förklaras av ett förändrat sjukfrånvaro
mönster beroende på pandemin. Fler
medarbetare har enligt rekommendationerna sjukanmält sig vid lindriga symptom.
Målet är fortsatt att sjukfrånvaron inte
bör överstiga 5 procent. Männen har en
lägre sjukfrånvaro än vad kvinnorna har.
Variationer förvaltningarna emellan är stor,
vilket är naturligt med tanke på verksamheternas olika karaktär, förutsättningar och
arbetsvillkor. Andelen av sjukfrånvaron som
är 60 dagar eller mer sjönk jämfört med
tidigare år.
Västerås stad behöver ta steg framåt
när det gäller kunskap kring arbetsmiljö
frågor för att undvika sjukdom och
rehabilitering. Det är av stor vikt att
cheferna involveras tidigt i arbetsmiljö
frågorna. Västerås stad behöver även på
ett strukturellt plan skapa förutsättningar
för chefer att verka för ett hållbart arbetsliv
genom att varje chef har ett rimligt antal
medarbetare.
Sjuklönekostnaden för Västerås stad
2020 uppgick till 97 mnkr mot 2019 års
kostnad på 65 mnkr exklusive sociala avgifter. Dock erhöll Västerås stad ersättning
för sjuklönekostnader från staten, vilket
innebar att nettokostnaderna blev lägre.
Bolagen och kommunalförbunden har
generellt sett lägre sjuktal än Västerås
stad.

MEDARBETARE
Västerås stad
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
TOTALT

2018

2019

2020

7 727 7 848 7 978
2 725 2 568 2 533
10 452 10 416 10 510

Andel kvinnor, %
Antal årsarbetare

78
7 735

78
7 521

78
7 585

Bolagen

2018

2019

2020

728
152
26
33
64

718
173
24
35
71

710
181
23
34
65

Kommunalförbunden

2018

2019

2020

VafabMiljö
MBR
Västmanlands Teater
Västmanlandsmusiken

247
191
35
59

249
188
34
62

248
182
33
63

Mälarenergi
Mimer
Flygplatsbolaget
VMN
Mälarhamnar

Bolagens och kommunalförbundens anställda
gäller gäller antal personer.
Andelen kvinnor i koncernen uppgick till 72
procent.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT
Västerås stad

2018

2019

2020

Sjukfrånvaro i procent
av arbetstiden totalt

6,5

6,2

7,4

Män
Kvinnor

4,6
7,2

4,0
6,8

5,3
8,0

–29 år
30–49 år
50– år

6,2
6,1
7,4

5,8
5,8
6,7

7,2
7,1
7,8

Andel av sjukfrånvaron
> 60 dagar
Sjukdagar per anställd

36,9
29

35,2
27

24,8
30

Bolagen

2018

2019

2020

3,3
3,4
i.u.
i.u.
4,8

i.u.
4,2
i.u.
4,1
4,4

2,8
3,8
6,5
2,2
5,2

Kommunalförbunden

2018

2019

2020

VafabMiljö
MBR
Västmanlands Teater
Västmanlandsmusiken

5,0
4,5
1,3
2,0

4,5
5,5
1,4
2,0

5,0
4,8
3,8
3,3

Mälarenergi
Mimer
Flygplatsbolaget
VMN
Mälarhamnar
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
ÖVERGRIPANDE
Coronapandemin fortsätter under 2021.
Även före coronapandemin stod Västerås
stad inför ekonomiska utmaningar. Prognosen visade på lägre skatteintäktsökningar,
bland annat på grund av nytt kostnadsutjämningssystem, fullt infört 2022. Statliga
bidrag gav bättre ekonomiska förutsättningar för att hantera pandemin 2020,
men det är osäkert vilka konsekvenser
pandemin kommer att ge både på ekonomi
och verksamhet kommande år.
Planerat resultat för Västerås stads
koncern ökar något de kommande åren
till knappt 700 mnkr. Det förutsätter att
Västerås stad genomför större effektiviseringar, eftersom kostnaderna förväntas öka
mer än intäkterna.
Investeringarna ökar inom Västerås
stad, övriga koncernen investerar cirka 2

miljarder kronor per år. På grund av den
höga investeringstakten kommer koncernens låneskuld att öka med nästan 5
miljarder kronor till 2024.
Den demografiska utmaningen fortsätter, med minskad andel invånare i arbetsför
ålder men ökad andel i åldrarna med
störst behov av kommunal service. Det
ställer krav på en effektivare verksamhet.
Ökningen av skatteintäkter täcker inte
de demografiska behoven och pris- och
löneökningar. Västerås stad har goda
förutsättningar att ta vara på skalfördelar
när volymerna ökar och på så sätt hålla
nere kostnaderna.
Färre personer i yrkesverksam ålder gör
att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Hur attraktiv Västerås stads
koncern är som arbetsgivare blir därför en
allt viktigare fråga.

Utfall
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

0

646

623

686

694

Koncernen
Årets resultat
Kassaflöde

0

192

21

14

-7

3 179

3 323

4 429

4 003

3 953

11 374

12 690

14 276

15 372

16 205

Årets resultat

543

72,5

110

130

100

Verksamhetens resultat*

506

1,5

42

62

32

Kassaflöde

-112

200

0

0

0

1 157

1 432

1 887

2 093

2 182

0

910

1 658

2 385

2 973

Investeringar
Låneskuld
Västerås stad

Investeringar
Låneskuld

Digitalisering är en förutsättning för
att bygga framtidens hållbara och smarta
samhälle. Möjligheterna är många, men
samtidigt finns det utmaningar. Den största
utmaningen är inte att använda tekniken,
utan att genomföra omställningen i sig,
med förändrade arbetssätt och tjänster.
Västerås stads program för digital förnyelse
2018–2021 skapar bättre förutsättningar
för organisationen att arbeta långsiktigt
och strukturerat med digital utveckling.

BARN OCH UTBILDNING
Ett flertal utredningar inom skolområdet pågår. Beroende på utfall kommer
utredningarna att påverka framtiden i
skolnämnderna.
En utredning om stärkt kvalitet och
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk
omsorg presenterades under 2020. Utredningen belyser ett behov av en lagstiftning
som förtydligar kvalitetskraven för pedagogisk omsorg.
Ett betänkande presenterades under
året, från utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska.
Uppdraget var att öka deltagandet i
förskolan bland barn i 3–5 års ålder och
se hur förskolan kan arbeta med barnens
språkutveckling i svenska. Regeringen
aviserade en ökning av statsbidraget för
bättre språkutveckling inför 2021, vilket
gör att Västerås stad kan söka ett högre
belopp för 2021.
Betänkandet En mer likvärdig skola –
minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning innehåller ett antal förslag

* borträknat reavinster och exploatering

BEFOLKNINGSPROGNOS
per åldersgrupp

Utfall
1 nov 2020

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Prognos
Ökning
2030 2020–2030

Ökning
(%)

1–5 år

9 317

9 286

9 397

9 486

9 650

9 837

10 058

10 970

1 684

18,1 %

6–15 år

18 605

18 707

18 988

19 280

19 558

19 949

20 245

21 745

3 039

16,2 %

16–18 år

5 422

5 501

5 705

5 806

6 028

6 104

6 198

6 757

1 256

22,8 %
14,5 %

19–64 år

90 374

90 694

91 668

92 675

94 167

95 816

97 310

103 890

13 196

65–79 år

21 904

21 825

21 878

21 897

21 877

21 716

21 661

22 644

818

3,7 %

8 429

8 360

8 574

8 876

9 242

9 740

10 142

11 793

3 433

41,1 %

155 574

156 196

158 074

159 921

162 470

165 159

167 646

179 965

23 769

15,2 %

80 år och äldre
Totalt antal invånare
Befolkningsförändring

1 639

2 147

1 878

1 847

2 549

2 689

2 487

Befolkningsförändring (%)

1,1 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

1,6 %

1,7 %

1,5 %
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som om de realiseras kommer att påverka
skolan i Västerås. Utredningen föreslår att
flera riktade statsbidrag ska slås samman
till ett sektorsbidrag. Beräkningen av
grundbeloppet för enskilda huvudmän
förändras, då hemkommunen har merkostnader som den fristående huvudmannen
inte har.
Nya förändrade kursplaner för grundskolans ämnen kommer att börja gälla den
1 juli 2021. Skrivningar i varje ämnes kursplan ändras för att tydligare betona fakta
och förståelse. Kunskapskraven blir mindre
omfattande och mindre detaljerade.
Under 2021 förväntas antalet barn
i förskoleålder öka med cirka 110 barn
enligt senaste befolkningsprognosen. Cirka
84 procent av barn i förskoleålder deltar i
förskolan i dag, men det finns en nationell
förväntan på att andelen ska öka.
2021 kommer antal barn i grundskolan,
från förskoleklass till årskurs 9 inklusive
grundsärskola, att öka med cirka 310 elever. Därefter förväntas en fortsatt ökning
med i snitt 300 elever per år fram till 2025.
Under 2021 förväntas antalet gymnasieelever öka med cirka 210 elever. Därefter
kommer elevantalet att öka i något lägre
takt, med i snitt cirka 160 elever per år
fram till 2024 och i snitt 100 elever per år
fram till 2030.
Bristen på förskollärare och lärare
kommer fortsatt att vara hög, både på
riksplanet och lokalt i Västerås, även om
antalet platser på lärarutbildningarna ökar.

OMSORG OCH STÖD
Den långsiktiga trenden i Sverige är att
medellivslängden ökar och att männens
livslängd ökar mer än kvinnornas. Allt fler
äldre och ökande behov utifrån demografin, tillsammans med en blygsam ökning
av personer i arbetsför ålder, ställer krav
på hushållning av befintliga resurser. Det
behövs politiska beslut kring nödvändiga
prioriteringar för att klara de ekonomiska
målen. Andelen utrikesfödda äldre har
ökat till nästan 13 procent och kommer att
fortsätta öka. Det innebär att språkskillnader och kulturella skillnader kan komma
att ställa högre krav på anpassning av
äldreomsorgen.

Inom äldreomsorgen konkurrensutsattes
130 platser under 2020 och lika många
platser kommer att konkurrensutsättas
under 2021. Under 2021 tillkommer 210
platser i nya boenden medan cirka 120
platser behöver avvecklas.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning som i dagsläget drivs i egenregi kommer att konkurrensutsättas. Det
finns ett fortsatt behov av flera bostäder
med särskild service, både för målgruppen
enligt lagen om särskilt stöd, LSS, och inom
socialpsykiatrin. Behovet motsvarar 12–15
lägenheter per år. Personerna i målgruppen bor länge i sina bostäder på grund av
ett varaktigt behov av stöd, service och
omvårdnad. Antal insatser som verkställs i
form av stödfamilj minskar och hypotesen
är att den trenden kommer att fortsätta.
Skälet till det är att barnens svårigheter
bedöms som alltför komplexa för en stödfamilj, eftersom målgruppen under åren
har förändrats och utöver sin funktionsnedsättning ofta har även andra diagnoser.
Korttidshem är då ett bättre alternativ.
En reviderad och till vissa delar ny
socialtjänstlag är under utredning, med
målet att lagen ska träda i kraft 2023.
Ett av förslagen är att underlätta för
människor att söka hjälp direkt hos den
verksamhet som utför den hjälp de behöver. Idag finns regleringar som medför att
det behövs ett biståndsbeslut först.
2022 införs en reglering som gör att
skyddade boenden för våldsutsatta behöver tillstånd för att bedriva boende enligt
Hem för vård och boende, HVB.
En fortsatt pandemi under stora delar av
2021 riskerar att leda till ytterligare behov
av försörjningsstöd. Det är viktigt att hålla
i arbetet enligt Västeråsmodellen, vilket inkluderar täta möten med biståndstagaren,
ett utvecklat arbete kring utbetalningar
samt samverkan med arbetsmarknads
enheterna.
Antalet ärenden som gäller barn och
ungdomar kommer under 2021 förmodligen att vara kvar på de höga nivåer som
de varit de senaste åren.
Regeringen tillsatte 2019 en utredning
för att se över reglerna för gode män,
förvaltare och andra ställföreträdare.
Utredningen ska bland annat ta ställning

UTVECKLING AV VERKSAMHETENS
KOSTNADER OCH INTÄKTER
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
10000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verksamhetens intäkter inkl skatteintäkter
Verksamhetens kostnader

Diagrammet visar förhållandet mellan intäkter och
kostnader för Västerås stads verksamheter, utifrån
faktiskt utfall 2020 och förväntad utveckling om inga
ytterligare effektiviseringar görs.

INTÄKTS- OCH KOSTNADSFÖRÄNDRING
700
600
500
400
300
200
100
0
-100

2021

2022

2023

2024

2025

Pris- och lönekompensation
Demografiersättning
Övrig kostnadsökning
Intäktsökning

Diagrammet visar förväntad årlig intäktsökning och
kostnadsökning utifrån bland annat antagande om
demografi samt pris- och löneökningar. Om kostnads
ökningen är större än intäktsökningen finns ett
effektiviseringsbehov.
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HEMVÅRD, ANTAL UTFÖRDA TIMMAR
miljoner
timmar
2
1,5
1
0,5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Faktiskt utfall
Framskrivning 1
Framskrivning 2

Diagrammet visar hur utvecklingen inom hemvården
sett ut de senaste åren samt hur det kan se ut fram
över. Framskrivning 1 bygger på nuvarande befolkningsprognos. Den utgår från att andelen med hemtjänst och antalet timmar i respektive åldersgrupp är
oförändrade jämfört med idag. Framskrivning 2 utgår
från att hemtjänsten är oförändrad och endast ökar
utifrån befolkningsprognosen, men att antalet utförda
timmar i hemsjukvården ökar i samma takt som de
gjort de senaste fem åren.

INSATS ENLIGT LSS, ANTAL PERSONER
antal
personer
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Faktiskt utfall
Framskrivning 1
Framskrivning 2

Diagrammet visar hur antalet personer med någon
typ av insats enligt LSS har utvecklats år 2006–2020
samt hur antalet kan utvecklas de kommande åren.
Framskrivning 1 bygger på Västerås stads befolkningsprognos och utgår från att andelen av befolkningen med insats är samma som i oktober 2020.
Framskrivning 2 visar hur utvecklingen skulle se ut om
ökningen sker i samma takt som de senaste 10 åren.

till i vilka särskilda fall som det bör kunna
utses professionella ställföreträdare, hur
ställföreträdare kan få ett bättre och mer
professionellt stöd, hur ett nationellt ställföreträdarregister kan inrättas samt hur
den enskilde kan få förbättrade möjligheter
att föra fram klagomål och få ersättning
för ekonomiska skador mot sin ställföreträdare.
Västerås stad inför en e-tjänst under
2021 som kommer att underlätta för ställföreträdare att redovisa till överförmyndarförvaltningen.

UPPLEVA OCH GÖRA
Befolkningen i Västerås ökar i och med
framväxten av nya stadsdelar, och därmed
ökar även efterfrågan på kultur- och
fritidsaktiviteter. Ökningen ställer stora
krav på tillgången till idrottsytor, kulturella
mötesplatser och förebyggande insatser. Plats för lokaler och arenor behöver
säkras i nya stadsdelar och i den centrala
staden. Ett kvalitativt utbud av bostäder
och skolor och upplevd trygghet är viktigt
för att attrahera företagsetableringar och
rekryteringar. Ett rikt utbud av kultur-,
idrotts- och fritidsaktiviteter är också en
framgångsfaktor.
Undersökningar visar att barn och unga
blir allt mer stillasittande. Stillasittandet är
en av de främsta orsakerna till sviktande
hälsa bland vuxna. Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt för Västerås stad att
kunna erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet
i olika anläggningar och hallar.
För att skapa social hållbarhet behöver
kompensation för socioekonomiska och
sociokulturella skillnader göras. Här
är arenor och platser för rörelse och
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möten mellan olika grupper och delar av
samhället viktiga, liksom föreningsstöd och
strategier för inkludering i organiserade
aktiviteter.
Trygghetsskapande och brottsföre
byggande åtgärder inom det förebyggande
arbetet fortsätter. Även tidiga s amordnade
insatser, liksom att erbjuda gratis
sommarlovsaktiviteter genom satsningen
Try it fortsätter. Projektet På lika villkor och
projektet mot våldsbejakande extremism
och gängkriminalitet är också viktiga
utvecklingsarbeten som pågår.
Digitaliseringen ger möjlighet till
rationaliseringar och skapar nya förutsättningar för kommunikation och information,
handläggningsprocesser, boknings- och
betalsystem och andra e-tjänster.
Inom kulturområdet är fokus bland
annat satt på Barnens Vallby och Barnens
Konstmuseum, att stärka Anundshög
som besöksmål, att utöka de bemannade
öppettiderna för biblioteken, få fler barn
att ta del av Kulturskolan, göra Kultur
banken och sommaraktiviteter vid äldre
boenden till permanenta verksamheter
samt reformera föreningsstödet.

BYGGA, BO, MILJÖ OCH TRAFIK
Arbetet med en ny översiktsplan för
Västerås kommer att sätta fokus på hur
Västerås kan fortsätta att utvecklas som en
attraktiv och hållbar stad för alla invånare
inom kommunens hela geografiska om
råde. Kommunstyrelsen har avsatt ekonomiska medel för perioden 2021–2024 till
en extra satsning på detaljplanering (10
mnkr för 2021).
Bostadsbyggandet är fortsatt högprioriterat. Efterfrågan på hyresrätter förväntas

öka i enlighet med tillväxten, vilket medför
ett fortsatt behov av nyproduktion. Den
genomsnittliga kötiden för en förmedlad
hyresrätt hos Mimer är 5–6 år, beroende
på storlek.
En överblick och helhetssyn behövs för
att skapa attraktiva stadsdelar och serviceorter. En översyn över möjligheterna att
bilda småhustomter på kommunal mark i
serviceorterna inleddes under 2020 och arbetet med att skapa tomter till försäljning
kommer att fortsätta under de kommande
åren. Vid prövning av nya projektidéer är
det viktigt att ta höjd för efterfrågan på
skol- och förskoleplatser som ett bostadsprojekt genererar i stadsdelen eller
serviceorten och om plats för skola och
förskola kan rymmas inom exploateringen.
Om inte behovet av skol- och förskoleplatser kan tillgodoses vid nya bostadsprojekt,
kommer det med stor sannolikhet att
begränsa byggnadstakten för nyproducerade bostäder.
Den demografiska utvecklingen innebär
ett ökat behov av lokaler och särskilda
boenden och den ökade investerings- och
inhyrningsvolymen medför att effektiviteten behöver öka genom samnyttjande,
standardiserade lösningar och koncept,
konkurrensutsättning med mera. Den långsiktiga underhållsnivån behöver öka för att
fastighetsbeståndet ska hållas i gott skick
och fortsätta att vara attraktiva lokaler.
Det finns en stor utmaning i att hantera
trafikflödena i en växande och tätare
stad. Vid områdena Kopparlunden och
Mälarporten (inklusive Ängsgärdet) finns
ett strategiskt viktigt vägnät som behöver
fortsätta att fungera, samtidigt som stora
om- och nybyggnationer ska ske. Byggnationerna kan påverka framkomligheten för
såväl kollektivtrafik, gående och cyklister
som för övrig fordonstrafik.
Under de närmaste åren ligger ett
antal tunga och viktiga gatuinvesteringar
i investeringsplanen. Exempel är Västerleden på Erikslund, ny väg från Barkarö
till Örtagården, omfattande åtgärder på
Kopparbergsvägen, satsningar på framkomlighet för kollektivtrafik, förbättrade
cykelpendlingsstråk samt gatubyggnationer
i Kopparlunden, på Oxbacken och i anslutning till Sätra. På parksidan finns också ett

Nya bostäder på Bäckby

flertal stora investeringar. Upprustningen
av Stora torget och Bondtorget kommer
förmodligen att kunna starta så snart de
arkeologiska utgrävningarna är klara.
Nya påkostade och skötselkrävande
miljöer innebär ökad skötsel. Det finns
inte möjlighet att utföra de driftinsatser
som skulle behövas för att ge anläggningarna full livslängd, vilket lett till en stor
underhållsskuld. Den satsning som gjorts
på underhåll av asfaltbeläggningar är
värdefull och har gett god effekt på de ytor
som lagts om. Inför 2021 utökas satsningen med 80 mnkr för beläggnings- och
brounderhåll.
Problemen med invasiva arter är
fortsatt stora. I samverkan med flera andra
kommuner sker bekämpning av sjögull i
Mälaren. Även arbetet med att åtgärda
barkborreskadade skogsbestånd behöver
fortsätta under de kommande åren.
Energibranschen ser över och utvecklar
sin strategi för att effektivare möta såväl
miljömässiga och samhälleliga ambitioner
som förändrade kundmönster och efter
frågan på nya produkter och tjänster. Ökad
digitalisering och omställning till ett koldioxidsnålt samhälle kommer förmodligen
att förändra såväl marknadens grundstruktur som aktörer. Mälarenergi är aktivt inom
forskning och utveckling inom områdena
digitalisering och produktionsoptimering.

NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Pandemin innebar att färre sökande kunde
tas emot i grupper inom arbetsmarknadsområdet. Det blev även svårare att hitta
platser för praktik, eftersom många enkla
jobb inom restaurang och handel försvann.
Ungdomar bedöms vara särskilt drabbade.
Dessutom blev det svårare att samverka
med olika aktörer utifrån olika direktiv för
att hantera pandemin. Hur pandemin kommer att påverka under 2021 är oklart, men
sannolikt kommer effekter att kvarstå.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen
och ansvarsfördelningen mellan stat och
kommun kommer att påverka arbetsmarknadsarbetet under 2021. Förändringarna
innebär en utmaning i samverkan innan
roller, ansvar och processer fallit på plats.
Det finns en risk att arbetssökande hamnar
i kläm. Som en del i reformeringen av
Arbetsförmedlingen pågår ett pilottest,
bland annat i Västerås, av en nationell
modell för fristående aktörer som utförare
av insatser. Parallellt med detta pågår en
utredning om kommunernas roll i den
statliga arbetsmarknadspolitiken.
Beroende på utveckling av restriktioner
kopplat till pandemin kommer uppdraget
påverkas för Västerås marknads- och
näringslivs AB, att locka både möten och
besökare till Västerås.

2020
								

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

57

Resultaträkning, kassaflödesanalys
Kommunkoncernen

Västerås stad

Not

2020

2019

Budget
2020

2
3, 27
4

6 602
-13 324
-1 210

6 357
-12 856
-1 103

6 908
-13 737
-1 210

2 414
-10 453
-373

2 138
-9 975
-318

1 939
-10 333
-339

-7 932

-7 602

-8 039

-8 412

-8 156

-8 733

7 134
1 785

7 087
1 374

7 254
1 512

7 134
1 785

7 087
1 374

7 254
1 512

987

859

728

506

305

33

92
-232

553
-459

260
-249

248
-212

626
-402

187
-103

Resultat efter finansiella poster

847

953

739

543

529

117

Extraordinära poster
Minoritetsandelar i årets resultat

-34

-36

813

917

739

543

529

117

RESULTATRÄKNING, MNKR
Verksamheten intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5
6

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

ÅRETS RESULTAT

KASSAFLÖDESANALYS, MNKR

7
8

9

Not

Kommunkoncernen
2020
2019

2020

2019

Budget
2020

Västerås stad
2020
2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Ökning(-) minskning av förråd/varulager
Ökning(-) minskning av kortfristiga fordringar
Ökning(+) minskning av kortfristiga skulder

813
1 210
121
134
-267
14
-850

917
1 103
128
99
56
199
467

543
373
31
-130
-212
9
-640

529
318
25
201
31
33
1 258

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 174

2 969

-25

2 394

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0
-3 304
601
0
0

-4
-3 318
362
0
1

1
-1 238
139
-1
0

-4
-1 059
121
-75
1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 703

-2 959

-1 100

-1 015

Finansieringsverksamheten
Utlåning
Återbetald utlåning
Upplåning
Amortering av upplåning

-64
-483
2 026

0
-257
583
0

-483

-1 056
79
16
-1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 480

326

1 013

-962

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
varav värdereglering finansiella tillgångar

-50
2 855
2 805
17

336
2 518
2 855
280

-112
2 739
2 627
17

417
2 323
2 739
280

10
11

2020
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1 496

Balansräkning
Kommunkoncernen
BALANSRÄKNING, MNKR

Västerås stad

Not

2020

2019

2020

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

12

23

28

3

4

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

13
14
15
16

14 749
8 238
3 017
270

12 252
7 088
4 754
206

5 205
292
1 001
13 017

4 586
261
793
12 533

26 297

24 328

19 518

18 178

0

0

0

0

446
1 333
1 405
1 400

179
1 347
1 199
1 656

162
589
1 400
1 227

-51
598
1 193
1 546

4 585

4 380

3 377

3 287

30 882

28 709

22 895

21 464

813

917

543

12 856

11 876

8 148

529
0
7 619

13 669

12 793

8 691

8 148

303

279

611
1 047
281

557
976
286

528

480

188

204

1 939

1 819

716

684

9 386
5 887

7 360
6 737

8 733
4 755

7 237
5 395

Summa skulder

15 273

14 097

13 488

12 632

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

30 882

28 709

22 895

21 464

2 538
2 355

2 598
2 406

2 538
2 355

2 590
2 406

183

192

183

184

2 538

2 598

2 538

2 590

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd med mera
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

17
18
19

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

20

Varav minoritetsintressen
Avsättningar
Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för skatter
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
därav pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller avsättningarna
därav övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

21
22
23

24
25

26

2020
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NÄMNDER OCH STYRELSER

Nämndernas driftredovisning
INTÄKTER

KOSTNADER
BUDGETAVVIKELSE 2020
		
Budget
2020
2019
2020 Intäkter
Kostn
Netto

DRIFTREDOVISNING, MNKR

2020

2019

Budget
2020

Äldrenämnden
Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Individ- och familjenämnden
Individ- och familjenämnden, flykting
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden, exploatering
Fastighetsnämnden, reavinster
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Kommunrevision
Centralt staden

1 150
465

1 050
448

1 059
427

-2 732
-1 308

-2 663
-1 289

90
39

-69
-19

21
20

966
2 316
762
231
100
113
68
27
238
1 295
364
128
397
52
13
4
0
0
452

921
2 172
741
216
79
222
81
27
220
1 294
235
110
380
49
10
2
3
0
794

929
2 358
758
222
60
151
71
20
223
1 264
205
0
324
52
11
4
0
0
412

-1 945 -1 893 -1 937
-4 286 -4 044 -4 376
-1 638 -1 606 -1 631
-346
-332
-344
-1 033 -1 052
-935
-125
-166
-151
-355
-349
-353
-226
-221
-220
-693
-669
-678
-1 296 -1 290 -1 262
-248
-147
-196
0		
-590
-569
-535
-79
-79
-79
-33
-32
-33
-17
-15
-19
-2
-8
-2
-4
-4
-5
-560
-656
-490

36
-42
3
9
40
-38
-3
8
15
31
159
128
73
0
1
0
0
0
40

-8
90
-7
-2
-97
26
-2
-6
-15
-34
-52
0
-55
0
0
2
0
1
-69

29
48
-4
7
-57
-12
-5
2
0
-3
107
128
18
0
1
2
0
1
-29

Justeras: Poster som inte är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning *

-6 726

-6 915

-6 611

7 062

6 866

-115

196

81

Verksamhetens intäkter och kostnader
enligt resultaträkning

2 414

2 138

1 939 -10 453

-9 975 -10 333

475

-120

355

-249

-626

-187

-6 477

-6 289

-6 423

212
373
6 477

402
318
6 289

103
339
6 423

-61
0
-54

108
34
54

47
34
0

-6 726

-6 915

-6 611

7 062

7 009

6 866

-115

196

81

* Justeringsposter
Finansiella poster
Avskrivningar
Interna poster
Omräkning gatukostnadsersättnng
Omräkning leasing
Summa justeringsposter

2020
60

-2 572
-1 284

7 009

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Resultat före finansiella poster
Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse
2020

Bokslut
2019

Västerås Stadshus AB
Mälarenergi AB
Bostads AB Mimer
Nya Västerås Flygplats AB
Västerås Parkerings AB
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
Västerås marknads- och näringslivs AB
Strömkällan AB
Mälarhamnar AB
Västerås Central AB
VafabMiljö kommunalförbund
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Västmanlandsmusiken
Västmanlands Teater

77
267
185
-26
5
42
-15
0
8
3
0
3
3
0

68
432
149
-25
0
19
-17
0
14
5
1
0
-1
0

9
-165
36
-1
5
23
2
0
-6
-2
-1
3
3
0

68
374
148
-24
4
7
-17
0
20
5
12
-1
-2
0

Summa bolag och kommunalförbund

551

646

-94

595

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND, MNKR

2020
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NÄMNDER OCH STYRELSER

Verksamhetsredovisning
			
INTÄKTER
KOSTNADER
			
VERKSAMHETSREDOVISNING, MNKR
2020
2019
2020
Politisk verksamhet

Resultat
nettokostn.
2019

3

4

-73

-87

-70

-83

128
0
23

149
0
-

-413
-90
-76

-472
-83
-

-285
-90
-53

-323
-83

64

68

-526

-529

-462

-460

Pedagogisk verksamhet
Förskoleverksamhet
Skolbarnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning och SFI

203
80
189
170
87

177
76
160
172
64

-1 223
-336
-2 027
-876
-184

-1 216
-272
-1 907
-857
-171

Vård och omsorg
Äldreomsorg
Personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd

289
86
59
8

235
75
52
4

-1 899
-1 024
-755
-276

-1 777
-996
-778
-269

Särskilt riktade insatser
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

154
48

209
70

-84
-143

-134
-155

Affärsverksamhet
Näringsliv och bostäder
Kommunikationer

296
0

295
0

-266
-217

-281
-159

Övrig verksamhet
Gemensam verksamhet

1 490

1 395

-1 490

-1 395

Summa all verksamhet

3 376

3 204

-11 976

-11 540

-8 600

-8 336

-962

-1 066

1 523

1 565

561

499

2 414

2 138

-10 453

-9 975

-8 039

-7 837

-1 396
335
102

-1 355
178
111

-1 396

1 355

0
335
102
1 717
1 778
-1 372
-1 439
-53
-41
-76
-167
-6
-4		
-4		

0
178
111
1 717
-1 372
-53
-76

Infrastruktur, skydd
Gator, vägar och parker
Räddningstjänst
Infrastruktur och skydd – övrigt
Kultur och fritid

Justeras: Poster som inte är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning *
Verksamhetens intäkter och kostnader
enligt resultaträkning
* Justeringsposter
Interna poster
Försäljning exploateringsfastigheter
Reavinst försäljning anläggningstillgångar
Kalkylerad PO resp. kapitalkostnader
Sociala avgifter/pensionsutbetalningar
Förändring pensionsavsättning
Anskaffningskostnad försåld expl. Fast
Övrigt
Jämförelsestörande kostnader
Reaförluster
Summa justeringsposter

-1 778
1 439
41
167
3

-3

-962

-1066

2020
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2019

Resultat
nettokostn.
2020

-1523

1565

		
-1 019
-1 039
-256
-197
-1 838
-1 747
-706
-686
-97
-108

		
-1 610
-1 542
-938
-921
-696
-726
-268
-265

		
70
75
-95
-85

		
29
13
-217
-159

		
0
0

561

-4
-4
499

NÄMNDER OCH STYRELSER

Investeringsredovisning
Utgifter sedan projektstart

INVESTERINGSREDOVISNING VÄSTERÅS STAD, MNKR
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
Infrastruktur, skydd
Erikslund, Kofotsgatan
Johannisbergsv/Kraftverksgatan
Viktor Larssons plats
Mälarporten

Beslutad
investeringsutgift

Varav årets investeringar

Ack.
utfall Avvikelse

Budget
2020

Utfall
2020 Avvikelse

245
39
29
19
60

159
23
33
19
0

86
16
-4
0
60

9
3

34
12
10

36
10
7

-2
2
4

183
42

49
20

131
55
29

104
47
21

27
8
8

41

10

18
2

7
3

11
-1

Affärsverksamhet

0

0

0

Övrig verksamhet

73

80

-7

25
58
26

23
58
26

2
0
0

Kultur och fritid
Lögarängsbadet
Lögarängsbadet ute

395
44

386
41

Pedagogisk verksamhet
Irstaskolan – nybyggnation
Rönnbyskolan – ombyggnation

231
61
51

Vård och omsorg
Flisavägens korttidsboende

Summa färdigställda projekt

892

799

92

501

386

115

62
93
17
20

10
52
5
18

386
83
145

115
54
54

52
40
12
2
0
271
29
91

332
10
45
0
15
42
93
60
64

219
6
45
5
2
17
81
29
34

113
4
0
-5
13
24
12
31
30

10

5

4

16
10

8
5

8
4

Pedagogisk verksamhet
Mälarparksskolan – nybyggnation
Rudbeckianska skolan – kök
Blåsboskolan – anpassning åk 6
Irstaskolan – modernisering
Brandthovda förskola – nybyggnation

264
45
63
252
61

170
22
34
55
61

93
23
30
198
0

368
130
25
43
25
43

272
102
19
27
48
43

95
28
6
16
-23
0

Vård och omsorg
Öster Mälarstrand Äldreboende
Gruppbostad Barkarö-Gotö-Framt
Gruppbostad Hallonvägen

293
26
26

201
21
7

92
5
19

211
160
22
10

171
142
20
6

41
18
2
4

Affärsverksamhet
Hamnen magasin med mera

112
106

74
74

38
32

Övrig verksamhet
Köp av mark

144
50

64
21

80
29

59

36

23

PÅGÅENDE PROJEKT
Infrastruktur, skydd
Stora torget/Bondtorget
Björnöbron
Sjöhagsvägen förlängning västerut
Kopparbergsvägen/Knutsgatan/Norra Ringvägen.
Övriga pågående projekt
Hamnen inkl muddring
Västerås Djuphamn
Kajkonstruktioner med mera
Kultur och fritid
Nif

Exploateringsprojekt (flertalet projekt)
Summa pågående projekt

1 845

884

961

1 183

807

376

Summa investeringsprojekt

2 737

1 683

1 054

1 684

1 193

491

2020
63

INVESTERINGSREDOVISNING KONCERNEN, MNKR
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
Mälarenergi – övriga projekt
Block 7

Utgifter sedan projektstart
Beslutad
investeAck.
ringsutgift
utfall Avvikelse

Varav årets investeringar
Budget
2020

Utfall
2020 Avvikelse

1700

1684

16

190

262

-72

307
146
160

305
154
147
146
16

1
-8
13
-146
0

8
18
0
0
0

8
18
0
0
0

0
0
0
0
0

Mimer – övriga projekt
Övrigt

0

100

-100

Västerås marknads- och näringsliv – projekt fullmäktige tagit ställning till
Övrigt

0

0

0

Mimer – projekt fullmäktige tagit ställning till
Polstjärnan 1,2,fixstjärnan 1,ombyggnad
Sjöodjuret,nybyggnad
Välljärnet 3, nybyggnad
Klippblocket, vetterslund, nybyggnad
Björnen 4, avloppsrör

16

Västerås Parkerings AB – projekt fullmäktige tagit ställning till
Parkeringshuset Däcket
140
Parkeringshuset Dockan
166
Västerås Strategiska Fastigheter AB – övriga projekt
Västerås Flygfastigheter AB
Geddeholms AB

139
159

1
7

0
81

0
74

0
7

12
7

-12
-7

5
1

7
4

-2
-3

Mälarhamnar – övriga projekt
Maskiner, kranar och tillhörande verktyg
Anläggningar
Maritim

20
5
1

11
1
8

8
4
-7

19
5
1

11
1
8

8
4
-7

Vafab – övriga projekt
Biogasutbyggnad
Övrigt

24
36

14
55

10
-19

9
18

12
35

-2
-18

Kommunalförbund MBR – övriga projekt
Släckbilar, lastbil med mera

15

11

4

15

11

4

935

1067

-132

108

101

6

1801

1804

-3

263

451

-188

Summa färdigställda projekt som
fullmäktige tagit ställning till
Summa färdigställda projekt – övriga

2020
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Utgifter sedan projektstart

Varav årets investeringar

Avvikelse
beslutad
Ack.
utg-ack
utfall
utfall

Budget
2020

4

241

200
3
0

41
-3
0

180

135
0

45
0

Stadsnät/Fibra

84

61

23

Vattenkraft

13

30

-17

7

32

-25

274

231
6
7

43
-6
-7

INVESTERINGSREDOVISNING KONCERNEN, MNKR

Beslutad
investeringsutgift

PÅGÅENDE PROJEKT
Mälarenergi AB - övriga projekt
Värme
Hammarbyledning Etapp 1
Hammarbyledning Etapp 5

34
33

30
33

1

Vatten
VA-anläggning Munga

77

82

-5

Övrigt
Elnät
Ombyggnad M2 till 130 kv
Ny matning sjukhuset Etapp 2

Utfall
2020 Avvikelse

93
26

77

16
26

316
242
113
110
231

321
224
113
109
230

-5
18
0
1
0

152
77
63
55
35

152
77
63
55
35
325

0
0
0
0
0
-325

Västerås Parkerings AB – projekt fullmäktige tagit ställning till
Parkeringshuset Oxen
128

128

0

67

3

65

Vafab – övriga projekt
Biogasutbyggnad
Övrigt

115
27

6
-6

60
45

65
26

-4
20

1
1

-1
-1

0
0

1
0

-1
0

Mimer - projekt fullmäktige tagit ställning till
Bäckby c tysksmidet 4
Högne 2
Allmogekulturen 10
Älgen 1
Gryta etapp 1
Övrigt

121
22

Västerås Strategiska Fastigheter AB – övriga projekt
Västerås Flygfastigheter AB
Geddeholms AB
Mälarhamnar – övriga projekt
Maskiner, kranar och tillhörande verktyg

0

0

0

0

0

0

Kommunalförbund MBR – övriga projekt
Övningsfält, omklädningsrum, flyttas till 2021

7

0

6

7

0

6

1 139

1 125

14

450

710

65

412

366

46

911

797

115

4 287

4 362

-75

1 732

2 059

-2

Summa pågående projekt som
fullmäktige tagit ställning till
Summa pågående projekt – övriga
Summa investeringsprojekt totalt
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Noter till resultat- och balansräkning
NOT 1 – Redovisningsprinciper
EXTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

På grund av mängden investeringar har ingen omräkning av
tidigare gjorda investeringar gjorts.

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning. Kommunen följer god
redovisningssed och tillämpar de nya rekommendationer som
getts ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR) med anledning
av den nya lagstiftningen.

Anläggningstillgångar

Förändrad redovisningsprincip
Saldot på koncernens toppkonto hanteras från 2020 som en
kortfristig tillgång, eftersom det är en del av Västerås stads likvida
tillgångar.

Exploateringsredovisning
Exploateringsverksamheten redovisas inom fastighetsnämnden, i
enlighet med reglerna om successiv vinstavräkning. Det innebär
att resultatet av exploateringsprojekt med fast pris redovisas i
takt med att arbete utförs. I enlighet med RKR:s rekommendation
R2 intäktsförs gatukostnadsersättningar som erhållits i exploateringsprojekt (i form av gåva eller faktisk ersättning).

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

Skatteintäkter, övriga intäkter
Statsbidrag till flyktingverksamheten har periodiserats över
ankomståret och de tre påföljande kalenderåren.
I enlighet med RKR:s rekommendation har kommunalskatten
periodiserats. Detta innebär att skatteintäkten redovisas det år
den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skattskyldige.
Periodisering görs utifrån Sveriges Kommuner och Regioners
decemberprognos. Differensen mellan slutlig taxering och redo
visad skatteintäkt föregående år redovisas som en justeringspost.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period de uppkommer.
Fram till 2018 bokfördes och aktiverades ränta enligt kommunens internränta för större investeringsprojekt (> 1 mnkr) under
den tid projektet pågick. I enlighet med RKR:s rekommendation
R4 påförs från 2019 inte längre någon ränta på investeringsprojekt, eftersom Västerås stad inte har extern upplåning för
projekten.

Tillgångar med en varaktighet på minst tre år och till ett värde av
minst ett halvt prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång.
Komponentredovisning tillämpas.
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna fastställs enligt RKR:s skrift om avskrivningar, men
utifrån en egen bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
De immateriella anläggningstillgångarna består huvudsakligen
av programvaror och systemlicenser. Avskrivningstiden för dessa
uppgår till 3–5 år.
I enlighet med RKR:s rekommendation R4 görs en årlig
genomgång av anläggningstillgångarnas faktiska nyttjandeperiod
enligt följande princip: För tillgångar med ett anskaffningsvärde
överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 15 år
görs en individuell bedömning av nyttjandeperioden varje år,
vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs
alltid en omprövning av nyttjandeperioden. Om nyttjandetiden
bedöms vara längre ändras den normalt bara om det oavskrivna
beloppet för tillgången överstiger 500 tkr.
Omprövning av nyttjandeperiod görs också om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (exempelvis
verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsför
ändringar).
Avskrivningarna påbörjas när anläggningstillgången tas i bruk.
Anläggningstillgångar bruttoredovisas, vilket innebär att
redovisningen är uppdelad i anskaffningsvärde och ackumulerade
avskrivningar.
Från 2019 redovisas leasing av bilar som en finansiell leasing
och läggs därför in i anläggningsredovisningen med avskrivningsperiod som motsvarar kontraktstiden, eftersom det i
normalfallet motsvarar nyttjandeperioden. En översyn har också
gjorts gällande hyresavtal och drygt 140 kontrakt är att betrakta
som finansiell leasing. RKR kom i december ut med en idéskrift,
Redovisning av leasing- och hyresavtal, som förtydligar området.
En preliminär beräkning om hur det påverkar resultat- och
balansräkningen samt de finansiella målen redovisas i avsnittet
Ekonomisk analys.
Finansiella anläggningstillgångar består huvudsakligen av
aktier och andelar i koncernbolag och av långfristiga fordringar
på koncernbolag. Aktier och andelar i koncernbolag upptas till
anskaffningskostnad, inklusive eventuella ägartillskott. Nedskrivningsbehov prövas årligen genom bland annat 10-årsprognos och
planering för respektive bolag. Ett tillskott om 75 mnkr skedde
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2019 i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB och nedskrivningsbehov har prövats av Västerås Stadshus AB:s revisorer med
bedömning att nedskrivningsbehov inte föreligger. Ett tillskott om
1 mnkr har skett 2020 till Strömkällan, men nedskrivningsbehov
bedöms inte föreligga.
Långfristiga fordringar upptas till nominellt belopp.

Omsättningstillgångar
Lager av tomter i exploateringsverksamheten redovisas som
omsättningstillgång.

Aktier, obligationer och andra värdepapper, avser
Västerås stads fonder och pensionsförvaltning
De finansiella tillgångarna redovisas till marknadsvärdet då de
innehas för värdestegring. En uppdelning sker så att det går att
följa realiserade och orealiserade värden.

Leasing
I enlighet med RKR:s rekommendation R4 redovisas från 2019
de leasingavtal som Västerås stad har kring fordon som finansiell
leasing, om nyttjandeperioden bedöms överstiga tre år. En översyn har också gjorts gällande inhyrda fastigheter och från 2021
kommer drygt 140 avtal redovisas som finansiell leasing.
Se preliminär påverkan på finansiella rapporter på sid 42.

Sammansatta instrument
I samband med kapitalförvaltning innehas obligationer som
består av två sammansatta delar. Dels av en så kallad noll
kupongsobligation, dels av optioner. Värdet redovisas som
summan av dessa två delar.

Finansiella säkringsinstrument, valutor
Derivatinstrument används löpande i skuldförvaltningen för att
säkra valutarisker. Vid all upplåning i utländsk valuta säkras återbetalningarna, inklusive räntor, via köp av valutaterminer. Avtal
finns då med banker att Västerås stad får köpa återbetalnings
beloppet till en i förväg avtalad valutakurs.
Marknadsvärdet visar skillnaden mellan avtalad terminskurs
och den aktuella valutakursen vid årsskiftet. Instrumenten är
klassade som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan
på Västerås stads resultat.

Finansiella säkringsinstrument, räntor
För att hantera ränterisker används räntederivat, för att förlänga
eller förkorta räntebindningen på enskilda lån eller på delar
av skuldportföljen. Dessa instrument används för att uppfylla
den finanspolicy kommunfullmäktige fastställt när det gäller

fördelning av räntebindning (se avsnitt Finans).
De räntederivat Västerås stad normalt sett använder fungerar
så att Västerås stad var tredje månad erhåller eller betalar en
rörlig ränta, 3-månaders Stibor. En fast ränta erhålls eller betalas
sedan årsvis under avtalsperioden.
Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas
om avtalen skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är
klassade som säkringsinstrument och har därför ingen påverkan
på Västerås stads resultat, så länge som säkringsförhållandena
anses vara effektiva.
I enlighet med RKR:s rekommendation R21 – Redovisning av
derivat och säkringsredovisning – har Västerås stad per balansdagen gjort en bedömning gällande om säkringsförhållandet
fortfarande anses vara effektivt. Kommunen har med hjälp av
en kvantitativ metod kommit fram till att säkringsförhållandena
fortsatt ska anses vara effektiva.

Pensioner
Västerås stad redovisar sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen, vilket innebär att de pensionsförpliktelser som har
intjänats av arbetstagare och pensionstagare före 1998 redovisas
under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden beräknas enligt RIPS
17. Hela det årliga intjänandet av pensionen premiebetalas
för individuell avsättning. Kompletterande ålderspensioner på
lönenivåer över 7,5 prisbasbelopp redovisas under avsättningar
tillsammans med efterlevandepension. Den särskilda löneskatten
på pensionskostnaderna har periodiserats.

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

Sammanställd redovisning
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och RKR:s
rekommendation R16. I koncernbokslutet ingår Västerås stad och
de bolag och kommunalförbund i vilka Västerås stad direkt eller
indirekt innehar en röstandel om minst 20 procent.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden
menas att förvärvat eget kapital i kommunala bolag eliminerats, vartefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de
kommunala bolagen inte är helägda, inkluderas endast ägda
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andelar av räkenskapsposterna i koncernredovisningen.
Bostads AB Mimer och Mälarenergi AB aktiverar ränta i
anskattningsvärdet i takt med upparbetat kapital under produktionstiden för projekt som pågår en längre tid. Inga andra
koncernbolag aktiverar räntekostnader.
Väsentliga koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Minoritetsandelar redovisas
separat. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget kapital.

I Mälarenergi AB tillämpas dessa kompletterande
redovisningsprinciper
• Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el,
värme, bredband eller kyla intäktsredovisas i den omfattning som
avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal med kunden redovisas
intäkten över den tid som avtalats med kunden.

• Vatten- och avloppsverksamhet
Anslutningsavgifter för vatten- och avloppsverksamhet, även
benämnd anläggningsavgift, intäktsredovisas i enlighet med
VA-lagens bestämmelser enligt följande:
År 1 intäktsförs det belopp som behövs för att täcka faktiska
direkta kostnader som uppkommit i samband med anslutningen.
Resterande del fördelas linjärt över anläggningens vägda åter
stående nyttjandeperiod.

• Elcertifikat och utsläppsrätter
Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra lager. Tilldelade elcertifikat (genom produktion) värderas löpande till verkligt värde. Vid fastställande av verkligt värde används månadens
medelpris från Svensk Kraftmäkling (Tricorona). Köpta elcertifikat
värderas löpande till anskaffningsvärde. Vid bokslutet värderas de
elcertifikat som är undantagna för kvotplikt till anskaffningsvärde
och övriga elcertifikat till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet
och medelpriset från Svensk Kraftmäkling (Tricorona) per den
31 december.
Ett belopp motsvarande upplupen kvotpliktsavgift har reserverats och värderats till anskaffningsvärde för de elcertifikat som
nyttjas för täckande av kvotplikten.
Inköpta utsläppsrätter terminssäkras och värderas till anskaffningsvärde vid bokslutet.

• Skulder för överuttag från VA-verksamheten
Koncerne1ns verksamhet inom VA-verksamheten lyder under
lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt
lagen tillämpa självkostnadsprinciper, vilket innebär att intäkter
maximalt får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats
mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett ”överuttag”.

Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla
underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller åter
betalas till kunderna inom tre år.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER
För att spegla verkliga kostnader tillämpar Västerås stad differentierade personalkostnadspålägg (po-pålägg) både per löneintervall och per åldersgrupper.
Västerås stad har ett långtgående internt köp och sälj för att
spegla verksamheternas verkliga kostnader. Förvaltningsgemensamma kostnader fördelas till verksamheterna utifrån schabloner
och görs löpande under året. Stadsgemensamma kostnader
fördelas efter olika nycklar beroende på tjänst. Det kan vara per
anställd, per framräknad styckkostnad eller per användarkategori.
Internfakturering sker antingen genom bokföringsorder
eller genom internfakturering via försystem i ekonomisystemet.
Internfakturering via försystem avser framför allt hyror och bilar.
Övrig internfakturering sker genom bokföringsorder vilken måste
godkännas av båda parter innan den kommer in i redovisningen.
Verksamheterna får bära sina egna investeringskostnader och
internräntan uppgick 2020 till 1,75 procent.
Investeringar bokförs i balansräkningen i kombination med
särskilda projektnummer. Vid aktivering används en särskild
aktivitetskod för att kunna läsa av årets investeringar på balans
kontona.
Ankomstbokning av leverantörsfakturor görs på defaultkonto
utan verksamhetskod som bokas om vid varje månadsbryt i de
fall fakturan inte är omhändertagen.
För att minimera flygresor görs ett internt pålägg på alla resor
bokade på särskilda konton för tjänsteresor med flyg. Förvaltningarna kan ansöka om att använda de avsatta medlen i klimatangelägna åtgärder kommande år.
För att skilja ut interna affärer används särskilda motparts
koder, både för förvaltningar och för bolag/kommunalförbund
inom koncernen.

BUDGETPRINCIPER
Budgetanslagen anvisas netto och utgår ifrån föregående års
budgetanslag justerat med volymer inom kärnverksamheterna
(vård och omsorg samt barn och utbildning). Justering sker också
utifrån politiska satsningar, vilka kan vara både ettåriga och
grundbudgethöjande. I budgeten som fastställs i kompletterande
årsplan ingår normalt ett schablonbelopp för pris- och löne
ökningar om utrymme finns. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige senast i november och ligger fast för hela året (mindre
tekniska justeringar kan ske av ekonomidirektören på delegation).
Resultatöverföring har inte tillämpats under 2020. Fastighetsnämnden var till 31 december 2019 en balansräkningsenhet,
vilket innebar att nämnden kunde investera en del av sina upp
arbetade överskott och på så sätt erhålla lägre kapitalkostnad.
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NOT 5

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Alla belopp i mnkr om inte annat anges

NOT 2
Verksamhetens intäkter
Bidrag och kostnadsersättningar från staten
Hyror och arrenden
Försäljning av exploateringsfastigheter
Taxor och avgifter
Försäljning av verksamheter och entreprenad
Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
971
837
944
826
1 315
1 272
375
376
335
164
335
178
459
422
314
307
234
203
252
243
103
112
102
111
2 944
3 174
85
92
241
171
7
6
6 602 6 357 2 414 2 138

NOT 3

Kommunkoncern Västerås stad
Verksamhetens kostnader
2020
2019
2020
2019
Material, tjänster och övriga verksamhetskostn 2 350
3 320
1 505
1 310
Lämnade bidrag och transfereringar
451
451
528
535
Köp av huvudverksamhet
3 667
2 972
2 984
2 935
Personalkostnader exkl pensionskostnader
5 341
5 144
4 405
4 225
Pensionskostnader
416
429
444
417
Hyror, arrenden och leasing
869
461
587
553
Övriga kostnader
137		
Aktuell skatt och uppskjuten skatt
92
79
Summa verksamhetens kostnader
13 324 12 856 10 453 9 975

Aktuell skatt och
uppskjuten skatt, koncernen
Bostads AB Mimer
Mälarenergi AB
Mälarhamnar AB (55 %)
Västerås Central AB (49 %)
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
Västerås Stadshus AB
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6 %)
Summa skatt och uppskjuten skatt
varav aktuell skatt
varav upskjuten skatt

Kommunkoncern
2020
2019
31
27
55
49
0
2
0
1
6
2
0
0
0
0		
92
79
9
83

11 		
68 		

NOT 4

Kommunkoncern Västerås stad
Avskrivningar
2020
2019
2020
2019
Avskrivningar enligt plan
1195
1103
373
318
Varav immateriella tillgångar
7		
1
Varav byggnader och anläggningar
543		
266
Varav maskiner och inventarier
645		
96
Jämförelsestörande poster:				
Nedskrivning av anläggningstillgångar
14		
10
Summa avskrivningar
1210
1103
373
318
Från december 2019 bokas leasingbilar som finansiell leasing. Leasingtiden anses
vara nyttjandeperioden.

Skatteintäkter
Preliminärt erhållna skatteintäkter
nuvarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år 1)
Slutavräkning för föregående år 2)
Summa kommunalskatteintäkter
1)
2)

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2018
7 281
7 148
7 281
7 148
-110
-37
7 134

-65
4
7 087

-110
-37
7 134

-65
4
7 087

-715kr/invånare
-244 kr/invånare

NOT 6

Kommunkoncern Västerås stad
Generella statsbidrag och utjämning
2020
2019
2020
2019
Inkomstutjämning
1 091
1 045
1 091
1 045
Införandebidrag
136		136
Kostnadsutjämning
-94
11
-94
11
Regleringsbidrag
158
107
158
107
LSS-utjämnings avgift
-82
-90
-82
-90
Kommunal fastighetsavgift
255
246
255
246
Generella bidrag från staten
321
55
321
55
Summa generella statsbidr och utjämn 1 785 1 374 1 785 1 374

NOT 7

Kommunkoncern Västerås stad
Finansiella intäkter
2020
2019
2020
2019
Ränteintäkter inkl swapräntor och företagslån
4
76
144
142
Aktieutdelning kommunala bolag			
54
7
Övrig utdelning aktier och andelar
3
3
3
3
Vinst vid försäljning av finansiella
37
472
28
472
omsättningstillgångar		
Förändring i orealiserade finansiella
20
0
20
0
omsättningstillgångar*
Övriga finansiella intäkter, inkl valutor
29
2
1
2
Summa finansiella intäkter
92
553
249
626
* Enligt LKBR och RKRs rekommendation R7 ska de finansiella instrument som
innehas för att generera avkastning eller värdestegring redovisas till verkligt värde.
Justering gjordes 2019.

NOT 8

Kommunkoncern Västerås stad
Finansiella kostnader
2020
2019
2020
2019
Räntekostnader inkl swapräntor
100
147
76
93
Bankkostnader
1
7
8
7
Räntekostnader för leverantörsskulder
0
0
0
0
Ränta på pensionsskuld
12
15
11
14
Orealiserad värdeminskning finansiella 		
280		
280
omsättningstillgångar*
Förlust vid försäljning av finansiella
115		
115
omsättningstillgångar
Övriga finansiella kostnader, inkl valutor *
4
9
2
9
Summa finansiella kostnader
232
459
212
402
* Enligt LKBR och RKRs rekommendation R7 ska de finansiella instrumenten som
innehas för att generera avkastning eller värdestegring redovisas till verkligt värde.
Justering gjordes 2019.

2020
69

NOT 9

Kommunkoncern Västerås stad
Balanskravsresultat
2020
2019
2020
2019
Årets resultat enligt resultaträkningen
543
529
543
529
- Realisationsvinster fastighetsförsäljningar
-100
-109
-100
-109
- Realisationsvinster finansiella poster
-30
-468
-30
-468
- Realisationsvinster övrigt
-1
-2
-1
-2
+ Realisationsförluster finansiella poster
115		
115
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
+/- Orealiserade värden i värdepapper *
-17
-33
-17
-33
-/+Återföring av orealiserade värden 		
313		
313
i värdepapper *
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
509
230
509
230
- Reservering av medel till 		
0
0
0
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från 		
0
0
0
resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat
509
230
509
230
* Enligt LKBR och RKRs rekommendation R7 ska de finansiella instrument som
innehas för att generera avkastning eller värdestegring redovisas till verkligt värde.
Justering gjordes 2019.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 12

Kommunkoncern Västerås stad
Immateriella tillgångar
2020
2019
2020
2019
Ingående anskaffningsvärden
64
134
10
6
Inköp		4
0
4
Försäljningar				
Utrangeringar
-1
-79		
Överföringar/omklassificeringar
2
6
Summa utg ackumulerade
65
64
10
10
anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
36
109
6
6
Korr UB 2018		
0		
Försäljningar				
Utrangeringar
-1
-79		
Överföringar/omklassificeringar
Årets avskrivningar
7
7
1
0
Summa utg ackumulerade avskrivningar 42
36
7
6
Ingående ack nedskrivningar
0
0
0
0
Korr UB 2018				
Försäljningar, utrangeringar				
Utrangeringar				
Överföringar/Omklassificeringar		
Årets nedskrivningar/återföringar		
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0
0
0
0

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

NOT 10

Kommunkoncern Västerås stad
Justering för gjorda avsättningar
2020
2019
2020
2019
Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser 54
66
48
62
Övriga avsättningar
66
62
-17
-37
Summa
121
128
31
25

Summa utg planeligt restvärde

28

3

4

Avskrivningstider (genomsnittliga)
4 år		
Linjär avskrivning tillämpas.			
På ledningsrätt sker ingen avskrivning.

4 år
Ja

4 år
Ja

NOT 13

NOT 11
Justering för övriga
Kommunkoncern Västerås stad
ej likvidpåverkande poster:
2020
2019
2020
2019
Rearesultat finansiella anläggningstillgångar		
-1		
-1
Rearesultat materiella anläggningstillgångar
-29
-146
-205
-146
Minoritetsintressen och övriga ej
-8
-17
-8
88
likvidpåverkande poster
Reavinster-/förluster finansiella oms.tillgångar 113		
113
Valutakursvinster/-förluster
0		0
Extra andelar Pensionsfonden		
6		
6
Reglering marknadsvärden finansiella
-17
280
-17
280
tillgångar *
Omräkning gatukostnadsersättning
-28		
-28
Omklassificering anläggningstillgångar				
Övrigt
102
3
13
Omklassificering leasingbilar *
2
-26
2
-26
Summa
134
99
-130
201

Kommunkoncern Västerås stad
Mark, byggnader och tekniska anläggn 2020
2019
2020
2019
Ingående anskaffningsvärden
18 614 17 540
7 455
6 722
Inköp
1 142
916
899
905
Försäljningar, utrangeringar
-151
-171
-14
-6
Utrangeringar
-1
-47		-162
Överföringar/omklassificeringar
2 054
361
3
-3
Summa utg ackumulerade
21 657 18 600 8 343 7 455
anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
6 157
Korr UB 2018		
Försäljningar, utrangeringar
-28
Utrangeringar
0
Överföringar/omklassificeringar
-2
Årets avskrivningar
543
Summa utg ackumulerade avskrivn
6 670

* Enligt LKBR och rekommendation R7 ska de finansiella instrument som innehas
för att generera avkastning eller värdestegring redovisas till verkligt värde. Justering
gjordes 2019. Omklassificering gjordes 2019 gällande leasingbilar från operationell
till finansiell leasing.

2020
70

23

5 809
2 697
2 555
2		
2
-92
-6
-2
-37		-88
-3		-3
463
266
234
6 142 2 956 2 697

Ingående ack nedskrivningar
206
293
172
239
Korr UB 2018		
-2		
-2
Försäljningar, utrangeringar
0
-66
0
0
Utrangeringar		 0		-66
Omklassificeringar
22
-14		 0
Årets nedskrivningar/återföringar
10
-6
10
0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 238
206
182
172
Summa utg planenligt restvärde

14 749 12 252

5 205

4 586

Därav finansiell leasing.
En översyn av hyresavtal för lokaler pågår inom Västerås stad och ett antal avtal
kommer att klassificeras som finansiell leasing. Förändring genomförs 2021.
Avskrivningstider (genomsnittliga)
31 år		
19 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.			
Ja
Taxeringsvärden
Mark och byggnad			 1 063
I utgående planenligt restvärde ingår bland annat 				
Markreserv			180
Tomträttsmark			327

NOT 14
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar, utrangeringar
Utrangeringar
Överföringar/omklassificeringar
Summa utg ackumulerade
anskaffningsvärden

24 år
Ja
1 093
112
292

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
15 644 14 852
898
834
197
166
128
101
-449
-114
-200
-1
-3
-4		-30
1 653
742
0
-7
17 041 15 642
826
898

Ingående avskrivningar
8 497
Korr UB 2018		
Försäljningar, utrangeringar
-401
Utrangeringar
-3
Överföringar/omklassificeringar
-24
Årets avskrivningar
645
Summa utg ackumulerade avskrivn
8 714

7 970
632
589
-1		
-1
-97
-199
-1
-2		-27
-13
0,4
-12
640
96
84
8 497
529
632

Ingående nedskrivningar
57
59
5
6
Korr UB 2018		
1		
1
Försäljningar, utrangeringar
0
-3
-0,3
0
Utrangeringar
29			
-3
Årets nedskrivningar
4		0
0
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 90
57
4
5
Summa utg planenligt restvärde

8 238

7 088

292

261

Därav finansiell leasing
27
26
Avskrivningstider (genomsnittliga)
24 år		
Linjär avskrivning tillämpas.			

27
6 år
Ja

26
5 år
Ja

NOT 15
Övr. materiella anläggningstillgångar, Kommunkoncern Västerås stad
pågående investeringar/exploateringar 2020
2019
2020
2019
Ingående anskaffningsvärden
4 760
3 700
793
741
Inköp
2 076
2 299
211
53
Försäljningar, utrangeringar		
-77		
Utrangeringar
-1			
Överföringar/omklassificeringar
-3 817 -1 168
-3
Summa utg ackumulerade
3 017 4 754 1 001
793
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar				
Försäljningar, utrangeringar				
Utrangeringar				
Överföringar/omklassificeringar				
Årets avskrivningar		
		
Summa utg ackumulerade avskrivningar
0
0
0
0
Ingående nedskrivningar		
18		
Försäljningar, utrangeringar		
-18		
Omklassificeringar				
Årets nedskrivningar			
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 0
0
0
0
Summa utg planenligt restvärde

3 017

4 754

1 001

793

Ingen avskrivning sker på pågående projekt.

NOT 16

Kommunkoncern Västerås stad
Finansiella anläggningstillgångar, tkr
2020
2019
2020
2019
Aktier och andelar
Västerås Stadshus AB, 100%			 1 809
1 809
Västerås Strömkällan 1 AB, 100%			
43
42
Mälarhamnar AB, 55%			29
29
Västerås Central AB, 49%			
6
6
Oslo-Stockholm 2.55 AB, 16,8%			
0
0
Västerås Science Park AB, 12%			
0
0
Mälarstrandens Utvecklings AB, 12%
1
1
1
1
Inera AB, 0,15%
0		0
0
Summa aktier och andelar
1
1 1 888 1 887
Obligationer och andra värdepapper
Mälarskog, insatskapital
0
Summa obligationer och andra värdepapper 0

0
0

0
0

0
0

Långfristiga fordringar
Bostads AB Mimer			
Västerås Central AB				
VafabMIljö Kommunalförbund			29
28
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund			
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB				
Koncernkonto, utlåning till kommunala bolag			 11 010 10 526
Uppskjuten skattefordran
20
22
Övriga långfristiga fordringar
159
92
Summa långfristiga fordringar
179
114 11 038 10 554
Bostadsrätter och grundfondskapital
Bostadsrätter
90
91
90
Stiftelsen Tillberga Hyresbostäder			
Västmanlands Tolkservice			0
Summa bostadsrätter och
90
91
90
grundfondskapital
Summa finansiella anläggningstillg

270

91
0
92

206 13 017 12 533

2020
71

NOT 17

Kommunkoncern Västerås stad
Kortfristiga fordringar
2020
2019
2020
2019
Kundfordringar
404
439
107
135
Fordran hos staten
150
118
130
117
Utlåning till kommunala bolag
0
1
0
5
Upplupen ränteintäkt
0
0
0
0
Upplupen skatteintäkt		27
0
4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 580
575
257
222
Övriga kortfristiga fordringar
199
188
94
117
Summa kortfristiga fordringar
1 333 1 347
588
598

NOT 18

Kommunkoncern Västerås stad
Kortfristiga placeringar
2020
2019
2020
2019
Pensionsmedelsförvaltning och fonder:
Asköviksfonden
2
3
2
3
Swedbank Robur Ethica Obligation
106
95
106
95
SEB Korträntefond SEK
0
48
0
48
Öhman Global Hållbar A
24
19
24
19
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
68
60
68
60
Simplicity Företagsobligationer A
24
24
24
24
SPP FRN Företagsobligationsfond A
112
48
112
48
Swedbank Robur Transition Global MEGA
40
25
40
25
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index icke utd
77
305
77
305
SPP Global Plus A
84
51
84
51
Öhman Global Marknad Hållbar A
87
51
87
51
Handelsbanken Svenska Småbolag
17
47
17
47
Nordea Bostadsobligationsfond icke-u
50
32
50
32
Simplicity Likviditet
102
56
102
56
Spiltan Aktiefond Stabil
32
126
32
126
Öhman FRN Hållbar SEK A
61
48
61
48
GS Emerging Markets Equity ESG
39
13
39
13
Portfolio Base (Acc)
SPP FRN Företagsobligationsfond B Utd
18
18
18
18
Nordea Bostadsobligation Utd
11
10
11
10
SEB Korträntefond SEK Utd
31
21
31
21
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar B
15
15
15
15
SPP Emerging Markets Plus B Utd
6
2
6
2
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index A Utd
14
48
14
48
SPP Global Plus B
31
17
31
17
Simplicity Småbolag Sverige
3
10
3
10
Swedbank Robur Räntefond Kort
220		
220
0
SEB Företagsobligationsfond Hållbar
37		
37
0
SHB Företagsobligation Inv.Grade Criteria Utd B1 8		
8
0
SPP Global Företagsobligationsfond Plus A
15		
15
0
SPP Korträntefond
68		
68
0
Övrigt
5
6
Summa kortfristiga placeringar
1 405 1 199 1 400 1 193

NOT 19
Kassa och bank
Bankmedel
Summa kassa och bank

Västerås stad
2020
2019
1 227
1 546
1 227 1 546

NOT 20

Kommunkoncern Västerås stad
Eget kapital
2020
2019
2020
2019
Ingående eget kapital
12 793 11 873
8 148
7 617
Utdelning minoritetsandel
-14			
Årets resultat minoritesandel
34			
Justering övervärde Strömkällan
42			
Justering av bokfört värde mot eget kapital
2
3 		
3
Årets resultat
813
917
543
529
Summa eget kapital
13 669 12 793 8 691 8 148
Under 2019 ökade det egna kapitalet med 312,8 mnkr motsvarande orealiserade
vinster på aktier och fonder samt 92,0 mnkr motsvarande intäktsförd
gatukostnadsersättning på grund av förändrad redovisningsprincip.

NOT 21
Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Löneskatt
Övrigt
Årets förändring, bolagen
Summa avsättningar och pensioner

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
556
543
480
418
-21
-4
-17
-15
49
4
43
52
12
1
11
11
10
12
9
12
4
1
2
2
1
611
557
528
480

Aktualiseringsgrad		

94%

94%

Specifikation - Avsatt till pensioner
2020
2019
2020
Särskild avtals-/ålderspension och visstidspension			
2
Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension			367
PA-KL pension		
52
Pension till efterlevande			
3
Summa pensioner			425

2019
2
332
49
3
386

Löneskatt			
Summa avsatt till pensioner			
Antal visstidsförordranden
Politiker		

2020
72

Kommunkoncern
2020
2019
1 400
1 656
1 400 1 656

103
528

94
480

2

2

NOT 22
Avsättningar för skatter
Avsättning obeskattade reserver
Avsättning övriga skatter
Summa avsättningar för skatter

NOT 23
Övriga avsättningar
Medfinansiering av Mälarfarled
Miljöskuld Deponier
Miljöskuld Hamnen
Miljöskuld faunapassage Falkenbergska
Miljöskuld Västeråsgården
Övriga avsättningar
Summa övriga avsättningar

NOT 24
Långfristiga skulder
Utländska banker
MTN obligationslån
Certifikatlån, svenska marknaden
Övriga långfristiga skulder
Långfristig leasingskuld
Koncernkonto, lån från kommunala bolag
Summa långfristiga skulder *

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
39
35 		
1 009
941 		
1 047
976
0
0

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
76
76
76
76
56
56
56
56
28
59
28
59
29
12
29
12
0
1
0
1
93
82
281
286
188
204

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
300
300
300
300
8 319
6 819
8 319
6 819
0
0		
0
740
215
43
48
28
26
28
26
0
0
44
45
9 386 7 360 8 733 7 237

* varav upplåning för utlåning till 			
Västerås stads koncern
Summa långfristiga skulder som förfaller
8 369
6 319
inom 5 år

8 619

7 119

8 369

6 319

Checkräkningskrediter (ej utnyttjade)
Kreditlöften (ej utnyttjade)

800
2 500

550
3 350

800
2 500

550
3 350

Europeiska Investeringsbanken (EIB)
Låneram

NOT 25

Kommunkoncern
Kortfristiga skulder
2020
2019
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden 958
1 630
Certifikatlån, europeiska marknaden
0
0
MTN obligationslån
1 800
2 000
Leverantörsskulder
1 022
883
Aktuella skatteskulder
5
11
Upplupen pension, individuell del
150
139
Upplupna sociala avgifter
216
86
Semesterlöneskuld
285
250
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 973
982
Övriga kortfristiga skulder
477
756
Summa kortfristiga skulder
5 887 6 737

Västerås stad
2020
2019
955
1 630
0
0
1 800
2 000
531
515
0
0
140
134
98
83
265
241
738
711
229
81
4 755 5 395

NOT 26
Panter och ansvarsförbindelser
Övriga ställda panter
Mälarenergi AB
Summa panter

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
1
1

1
1

0

0

0

0

0

0

127

128

127

128

Bostaslån för äldreboende med pantbrevssäkerhet
Flodinsgården i Västerås Fastighets AB
20
Aroseken Bostäder AB
11

20
11

20
11

20
11

Lån och checkräkningskrediter utan pantbrevssäkerhet
Kommunala bolag
25
Idrottsföreningar
0
Summa borgensansvar
183

25
0
184

25
0
183

25
0
184

2
6
8

1
6
7

0

0

Ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner
Ingående balans
2 401
Ränte- och basbeloppsuppräkning
58
Utbetalning
-126
Övrigt
28
Löneskatt
-10
Summa ansvarsförbindelser
2 351
pensionsförmåner

2 446
62
-122
23
-9
2 401

2 401
58
-126
28
-10
2 351

2 446
62
-122
23
-9
2 401

5
5

3
3

5
5

Borgensansvar
Flerfamiljshus och småhus
Förlustansvar gentemot staden

Bostadslån utan pantbrevssäkerhet
Bostadsstiftelsen Aroseken och
Aroseken Bostäder AB

Övriga ansvarsförbindelser
Bostads AB Mimer
Mälarenergi AB
Summa övriga ansvarsförbindelser

Särskilda pensionsåtganden
Förtroendevalda, 2 personer
Summa särskilda pensionsåtaganden

3
3

Västerås stads pensionsåtaganden inklusive löneskatt för nu anställda tjänstemän
har beräknats utifrån antagandet att ingen samordningsbar förvärvsinkomst finns.
Pensionsåtagandet för förtroendevalda avser de nuvarande kommunalråd som kan
bli aktuella.

Miljöåtagande
Västerås stad har miljöåtaganden inom kommungränsen.
Kostnaden kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Kokpunkten
Västerås stad har åtagit sig att i 25 år från och med 2014 lämna ett indexerat årligt
driftbidrag på 15 mnkr. 2020 uppgick bidraget till 16,9 mnkr.

NOT 27
Kostnader för revision
Kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Summa räkenskapsrevision

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
1,38
0,09
1,47

1,35
0,12
1,47

0,42
0,09
0,51

0,39
0,12
0,50

Kostnader för verksamhetsrevision				
Sakkunnigt biträde
2,75
1,74
2,75
Förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer 1,01
1,31
1,01
Summa verksamhetsrevision
3,76
3,05
3,76
Summa kostnad revision
5,23
4,52
4,28

1,74
1,31
3,05
3,55

2020
73

ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Upprättade särredovisningar
Vatten- och avloppsverksamheten, Fjärrvärmeverksamheten, Elnätsverksamheten
Finansiella leasingavtal,
koncernexterna avtal

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019

Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter
Nuvärde minimileaseavgifter
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett år
men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat
Kostnader för ej uppägningsbar
operationell leasing överstigande
1 år, koncernexterna avtal
Minimileaseavgifter
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett år
men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Löner och ersättningar till anställda
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för styrelse och verkställande direktör
Övriga sociala kostnader
Summa sociala kostnader

Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Medeltalet anställda totalt

Årsarvoden till Västerås stads ledning, kr
2020
Kommunstyrelsens ordförande
866 941
Övriga kommunal- och oppositionsråd
343 092-779 760
beroende på omfattning
Övriga ledamöter i kommunstyrelsen
31 200
Årslön för stadsdirektören
1 650 396

35
28
10
15

41
33
11
17

35
28
10
15

1

1

1

1

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
183

444

66

435

395
2 598

1 382
1 571

375
2 598

1358
1569

14
704
718

15
693		
708
0

0

73
6
242
315

73		
3		
246		
319		

Kommunkoncern
2020
2019

Kommunkoncern Västerås stad
2020
2019
2020
2019
8 711
8 812
8 220
8 289
3 304
3 379
2 291
2 371
12 015 12 191 10 511 10 660

Särskilda upplysningar om koncernföretagen, mnkr
Aktieutdeln Ägartillskott
Borgen
		Mot-		Mot-		MotGivna tagna Givna tagna Givare tagare
Västerås stad		
54
1
25
Mälarhamnar AB (55 %)
6
Västerås Stadshus AB
48
Strömkällan 1 AB				
1
VafabMiljö Kommunal-						 25
förbund (43,6 %)
FÖRSÄLJNING* LÅN
Köpare Säljare Givare Mottag.
332,5
83,6
11 038,3
261,7
397,0
13,0
7,1		
33,3
0,3
0,1			
0,5
8,8
27,7
1,4
5,9
6,4
82,6

Västerås stad
Västerås Stadshus AB
Mälarhamnar AB (55%)
Västerås Central AB (49%)
Strömkällan 1 AB
Västmanlandsmusiken (90%)
Västmanlands Teater (49%)
Mälardalens Brand- och
Rädddningsförbund (85,2%)
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%)
6,9
17,6		
234,8
Bostad AB Mimer*				5 941,1
Mälarenergi AB*				4 457,8
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB*			
133,8
Nya Västerås Flygplats AB*				
49,0
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag*			
11,4
Västerås Parkerings AB*				
176,6

* Vid koncernbildning under 2016 övergick ägandet av Västerås stads helägda bolag
till moderbolaget Västerås Stadshus AB.
I Mälarenergi AB:s mottagna lån ingår behållningen på bolagets energikonto.

27
29
56

27
33 		
60 		

2020
74

31 200
1 701 000

Årsarvoden till Västerås stads ledning exklusive arbetsgivaravgifter.
41
33
11
17

Könsfördelning i styrelse och
företagsledning (antal) i koncernens
Kommunkoncern
aktiebolag och kommunalförbund
2020
2019
Styrelse		
Kvinnor
62
58
Män
78
77
Totalt
140
135 		
Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt

2019
880 334
336 822–765 510

Revisionsberättelse
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Produktion: Västerås stad Kommunikationscenter K10141 2021-03

Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00
kommunstyrelsen@vasteras.se
www.vasteras.se
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