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Vill du veta om hur Västerås stad använt skattepengarna 2016? Läs vår kortversion om stadens 
 ekonomi som finns att hämta i Stadshusentrén och som också finns att ladda ned på vasteras.se.

Mer information om…
…ekonomiskt utfall och viktigare händelser finns i nämnder och styrelsers verksamhetsberättelser för 2016. 
…uppföljning av strategiska utvecklingsområden finns i separat bilaga.
…bolagens bokslut för 2016 finns i respektive bolags årsredovisning och koncernstyrningsrapport.

måttstickorna i årsredovisningen anger Västerås placering jämfört med 250 av landets 
kommuner i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet.  Du hittar fler måttstickor i 
årsredovisningen och hela resultatet av hela undersökningen hittar du på sid 26-27.

innEhållsFörtEckning

Som helhet upplevs Västerås som en 
bra plats att leva och bo i. Det som 
drar ner resultatet något är trygg heten 
och möjligheten att hitta bra bostäder.
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hållbarhEt i cEntrUm
Som Sveriges sjätte största stad fortsätter 
vi att utveckla både tätort och landsbygd. 
Våra världsledande företag fortsätter att 
vara framgångrika och på Mälardalens 
högskola växer antalet utbildningar och 
elever.

Våra fyra strategiska utvecklingsom-
råden sätter särskilt fokus på social håll-
barhet, vår fysiska miljö, kompetensnivån 
samt miljö- och klimatfrågorna.

Ett sätt att jobba med hållbarhet är att 
skapa en trygg miljö för våra invånare. Vi 
genomför till exempel utvecklingsprojekt i 
olika stadsdelar för att hitta nya former för 
samverkan och samspel i lokalsamhället.

nytt näringslivsprogram
Apropå samverkan så finns det gott om 
lyckade exempel i Västerås. Olika nätverk 
och kluster är vanliga, inte minst inom 
näringslivet. Vårt marknads- och närings-
livsbolag har under året arbetat fram 
ett näringslivsprogram för att ytterligare 
systematisera samarbeten och underlätta 
för våra företag i kommunen.

Också mellan olika samhällsaktörer 
förekommer väl upparbetade samar-
beten. Samhällskontraktet med högskolan, 
kommunerna Västerås och Eskilstuna och 

Med stolthet kan vi se tillbaka på ett 
framgångsrikt 2016. Vi lämnade året med 
en stabil ekonomisk situation och vårt 
 systematiska förbättringsarbete har gjort 
att utmärkelserna inte låtit vänta på sig. 
Under året blev vi sverigebäst som energi-
kommun, miljökommun, skolmatskommun 
och sverige-finsk minoritetskommun. Vi 
kom också på en förstaplats för Sveriges 
bästa kommunala webbplats. 

handlingskraFt
Vi inledde annars året med en del 
utmaningar. En handlade om hur vi på 
bästa sätt skulle klara mottagandet och 
integrationen av alla nyanlända som just 
kommit till oss. En annan utmaning fanns 
runt den sociala hållbarheten, till exempel 
hur vi kunde öka bostadsbyggandet.

På äkta västeråsmanér, mötte vi utma-
ningarna genom att tillsammans visa prov 
på samarbetsförmåga och handlingskraft.

Vi mobiliserade och skapade tillsam-
mans med andra aktörer i samhället tak 
över huvudet för våra nyanlända. När 
året gick mot sitt slut hade vi närmat oss 
målet och byggt nästan 900 nya bostäder 
i Västerås.

mötEt i FokUs
Under året har vi fortsatt vårt arbete med 
att implementera vår värdegrund, där be-
mötandet är i fokus. ”Alltid bästa möjliga 
möte”, är en devis som vi lever med i alla 
sammanhang, vare sig mötet är digitalt 
eller mellan människor; såväl invånare som 
kunder och medarbetare emellan. 

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Anders Teljebäck, S
Ordförande kommunstyrelsen

landstingen i Västmanland och Sörmland, 
är ett exempel där bland annat förutsätt-
ningar skapas för en bättre kompetens-
försörjning i våra län.

Under året har också samarbetet 
inom 4M (fyra Mälarstäder) intensifierats. 
Här samverkar kommunerna Västerås, 
Enköping, Eskilstuna och Strängnäs och 
hittar allt fler områden för utvecklande 
samarbeten. Givetvis till gagn för alla som 
bor i området.

dEt stora jUbilEUmsårEt 
När vi blickar framåt mot 2017 så är det 
med en speciell känsla. Året innehåller 
många spännande utmaningar och händel-
ser. Vi är sedan årsskiftet en del av Region 
Västmanland och tror i det sammanhang-
et på ännu fler fruktsamma möten och 
samarbeten.

2017 är också det stora jubileums-
året i Västerås. Under temat ”Det var här 
framtiden startade” uppmärksammar vi 
ett flertal jubilerande händelser, milstolpar 
och företag på orten. Två exempel är ICA 
och H&M, vars vagga stod i Västerås. Vi ser 
fram emot det kommande året och härifrån 
kanske inte steget är så långt till att också 
tänka ”Det är här framtiden börjar”.

västerås befinner sig i ett starkt 
 utvecklingsskede. vi växer, vi bygger, vi 
utvecklar, visar handlingskraft och skapar 
stolthet. det gör att vi fortsätter vår resa 
mot vår vision ”staden utan gränser”.

Det är här framtiden börjar!
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2016 i korthet
grön obligation
En grön obligation är avsedd att finan-
siera projekt som minskar miljöpåverkan. 
I  november gav Västerås ut sin första gröna 
obligation på 750 mnkr. Pengarna kommer 
bland annat att användas till miljö vänliga 
bostäder, förnybar elproduktion och 
 produktion av biogas. 

dialog mEd invånarna 
Dialogprojektet Tyck om din innerstad 
pågick hela året med föreläsningar, 
workshops och tillfällen till dialog. Tanken 
var att få med västeråsarnas idéer till en 
målbild för hur innerstaden ska planeras 
och utvecklas i framtiden. Målbilden ska 
vara klar hösten 2017.

I samband med SCB:s medborgarunder-
sökning i oktober, där 1 200 väster-
åsare valts ut att delta, fick även övriga 
 väster åsare chansen att påverka via en 
enkät på webben och via hashtaggen 
#påverkavästerås i sociala medier.

Under hösten gick det även att lämna 
in tankar och idéer kring hur framtidens 
förskola ska se ut i Västerås.

Fortsatt bostadsbyggandE
Målet för Västerås är 1 000 nya bostäder 
varje år. Under 2016 har bland annat Öster 
Mälarstrand fortsatt att växa, lägenheter 
byggdes på Nordanby äng och det var 
byggstart för Malmen i Gäddeholm. Utöver 
det har bostäder byggts både centralt 
och längre ut. Större satsningar framåt är 
Kopparlunden, den nya stadsdelen Sätra 
och utveckling av stationsområdet. 

nya platsEr För aktiva Unga
Under året invigdes två nya större lekpar-
ker och en skatepark i Västerås. Först ut var 
Poesiparken som invigdes 18 juni på Öster 
Mälarstrand. Lekparken är utformad med 
inspiration från Tomas Tranströmers poesi. 
En stor skatepark invigdes 6 juli vid Lögar-
ängen och 4 oktober invigdes en lekpark 
på Nordanby äng, med ett lantligt tema, 
designat ljus och konstgräs i olika färger. 

smartarE välFärd 
Västerås stad har i hård nationell kon-
kurrens kommit med i programmet LEDA 
för smartare välfärd, arrangerat av Sveriges 
Kommuner och Landsting. Programmet 
pågår i ett år. Syftet är att öka hastighet 
och kvalitet när digitala lösningar införs 
i den offentliga sektorn. Inriktningen är 
Hälsa och omsorg i en digital värld. 

Flyktingmottagning
En introduktionsskola för asylsökande barn 
startade i början av året i Västerås. Skolan 
(förskoleklass till årskurs 9) tar emot nyan-
lända barn från tre anläggningsboenden i 
Västerås. Behovet av en introduktionsskola 
i Västerås växte fram under hösten 2015 
då flyktingströmmen ökade kraftigt.

Under 2016 tog Västerås emot 1 249 
personer i det ordinarie flyktingmottagan-
det. Dessutom kom ett trettiotal ensam-
kommande barn och unga. Vid årsskiftet 
2016/2017 hade Västerås ansvar för 385 
ensamkommande barn och unga. 

När antalet nyanlända var som störst, 
gjorde Västerås stad en genomgripande 
och relativt lyckad kraftsamling. Utmaning-
en framåt ligger i det långsiktiga arbetet 
med inkludering i samhället, integration på 
bostads- och arbetsmarknaden och när det 
gäller skola och utbildning.

gratis sommaraktivitEtEr
Regeringen fördelade medel under 2016 
till alla Sveriges kommuner, för att möjlig-
göra kostnadsfria sommaraktiviteter för 
barn i åldern 6–15. Västerås stad ordnade 
tillsammans med föreningslivet ett stort 
utbud med allt från fotboll, kulturkaféer 
och bad till kampsportskollo och lajv. 

två kUltUrElla jUbilEUm 
Västerås kulturskola firade 70 år och 
Västerås stadsbibliotek 60 år! Kulturskolan 
höll jubileumskonsert i april och biblioteket 
firade hela året, bland annat med föreläs-
ningar, fotoutställning och ett barnkalas.
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FraMåtblick

En hållbar utveckling
En hållbar samhällsUtvEckling
I Västerås stad arbetar vi för en hållbar 
samhällsutveckling. Det betyder att vi alltid 
– i de frågor vi arbetar med – ska agera så 
att både dagens invånare och kommande 
generationer får förutsättningar att leva ett 
gott liv. Principer för såväl ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet ska komma till 
uttryck och konkretiseras i stadens arbete 
och i styrande dokument.

tillit, jämlikhEt och 
Framtidstro
Social hållbarhet innebär att vi tillsam-
mans skapar ett samhälle där människors 
grundläggande behov uppfylls. I ett socialt 
hållbart Västerås finns tillit, gemenskap, 
jämlikhet och tolerans. Där finns naturliga 
mötesplatser som skapar förutsättningar 
för samspel och mångfald. Under året 
kommer arbetet med att ta fram ett pro-
gram för social hållbarhet att påbörjas, ett 
program där grunden är tillit, jämlikhet och 
framtidstro. Arbetet kommer att ske i bred 
samverkan med samhällets olika aktörer, 
till exempel andra myndigheter, näringsliv 
och föreningsliv.

stärkt miljöarbEtE
Västerås stad påbörjar en revidering av 
Miljöprogrammet för att ytterligare stärka 
vårt hittills framgångsrika miljöarbete. 
Ett reviderat Klimatprogram förs fram för 
beslut i kommunfullmäktige under våren. 
Revideringen görs för att säkerställa att 
delmålen för 2020 nås och för att lägga till 
mål för 2030. Nya åtgärder föreslås inom 
områden där Västerås stad kan påverka 
utsläppen, till exempel i ansvaret för sam-
hällsplanering, energiplanering, tekniska 
anläggningar, trafiklösningar, matservering 
i kommunala verksamheter och i stadens 
roll som inköpare och energianvändare. 

kUnskap och innovation
Det övergripande målet med Västerås 
stads näringslivsarbete är att bidra till 
en långsiktigt hållbar utveckling för de 
företag som finns i Västerås och även dess 
invånare. Staden ska underlätta för nya 
företag att starta och locka nya verksam-
heter till regionen. Vi vill se många olika 
slags företag i Västerås, ett näringsliv som 
är kunskapsintensivt, med hög innovativ 
förmåga. Ett förslag till reviderat Närings-
livsprogram är framtaget och förs fram för 
beslut i kommunfullmäktige. I förslaget 
finns åtta fokusområden med konkreta 
handlingsplaner.

satsning på FlEr bostädEr
Bostadsplaneringen i Västerås ska ge 
förutsättningar för en årlig befolkningstill-
växt med 1 600 personer fram till 2050. 
För att klara den tillväxten behövs det fler 
bostäder. Målet är 1 000 nya bostäder 
per år. Under 2016 färdigställdes 895 nya 
bostäder. 

Västerås stad arbetar för att uppnå 

målet för nya bostäder även 2017 och 
2018, dels genom resursförstärkning, dels 
genom en aktiv och fokuserad samverkan 
över förvaltnings- och bolagsgränser och 
med fler externa aktörer.

smartarE godshantEring
I Västerås finns tillgång till alla fyra 
 transportslagen – väg, järnväg, sjö och 
flyg. Alla trafikslag behöver användas 
på bästa sätt för att Västerås ska få 
en hållbar och effektiv godshantering 
framöver. Sjöfarten behöver avlasta väg- 
och järnvägsnätet för att ge plats för mer 
persontrafik. Västerås stad satsar därför 
på en utveckling av  Västerås hamn och 
den infrastruktur på land som binder 
samman Västerås med resten av Sverige. 
På så sätt främjas regionens näringsliv, 
genom säkrad tillgång till långsiktigt 
hållbara och kapacitetsstarka transporter. 
Det här arbetet fortsätter  under året, i 
linje med kommunfullmäk tiges beslutade 
program för trafikslagsöver gripande gods-
transporter.

Bild från detaljplanen för etapp 4 av stadsdelen Öster Mälarstrand, vid Notuddsparken. Illustration: ÅWL.
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FraMåtblick

Omvärld och planeringsförutsättningar
dEn svEnska Ekonomin går bra
Den svenska ekonomin avslutade året 
starkt. För helåret 2016 beräknas brutto-
nationalprodukten, BNP, öka med 3,5 
procent. Ett relativt stort antal arbets dagar, 
på grund av att flera röda helgdagar 
inföll på lördagar och söndagar, bidrar till 
viss del till ökningen. Tillväxten i svensk 
eko nomi beräknas vara fortsatt hög även 
under 2017. Produktionstillväxten baseras 
på att det blir bättre fart på exporten 
och att hushållens konsumtionsutgifter 
ökar. Däremot beräknas investeringar och 
 offentlig  konsumtion växa i något lång-
sammare takt.

Den fortsatt positiva utvecklingen i 
svensk ekonomi innebär att sysselsätt-
ningen och skatteunderlaget fortsätter 
att växa. Arbetslösheten minskar och 
når mot slutet av 2017 en nivå som är 
jämförbar med de nivåer som rådde under 
föregående högkonjunktur, det vill säga 
innan finanskrisens utbrott. Trots det goda 
arbetsmarknadsläget antas löneutveck-

lingen vara fortsatt dämpad. Inflationen 
ökar inte heller, utan tolvmånaderstalen för 
konsumentprisindex fortsätter i år att hålla 
sig under 2 procent. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i 
början av 2018.

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi 
kommer förmodligen att stabiliseras på en 
hög nivå 2017. Därefter kommer konjunk-
turläget att normaliseras. Det innebär att 
BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
utvecklas svagare än under åren innan. 
Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 
2020, i samband med att konjunkturläget 
gradvis försvagas. BNP beräknas då årligen 
växa med cirka 1,5 procent, att jämföra 
med 2,2 procent 2018 och 3–4 procent 
åren 2015–2017. Sysselsättningen i form 
av arbetade timmar beräknas samtidigt 
inte längre öka. För kommunsektorns del 
innebär det en väsentligt svagare utveck-
ling av skatteunderlaget än åren innan. 
Situationen för kommunsektorns del blir 
särskilt problematisk eftersom befolkning-

en samtidigt växer extra snabbt, vilket gör 
att behoven av skola, vård och omsorg 
också ökar.

skattEUndErlagstillväxtEn 
blir lägrE 2018
Den starka tillväxt av skatteunderlaget som 
vi såg 2015 väntas fortsätta i nästan lika 
snabb takt 2016 och 2017. År 2016 ökade 
antalet arbetade timmar dubbelt så mycket 
som 2015 men lönesumman tilltog bara 
marginellt mer. Den sammantagna effekten 
blir en liten nedgång i skatteunderlagstill-
växten. För 2017 avtar skatteunderlagets 
ökning ytterligare något. Förklaringen är 
främst att sysselsättningsutvecklingen 
dämpas. 

Från och med 2018 växlar skatteunder-
lagets ökning ner till en nivå något under 
den genomsnittliga sedan millennieskiftet. 
Det beror framför allt på att den långa 
 perioden med sysselsättningsökning upp-
hör när konjunkturtoppen passeras.
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I budgetförutsättningarna för 2018 
märks det demografiska kostnadstrycket 
tydligt. Kostnadsökningarna till följd av 
ökade löner och priser samt ökade volymer 
i skola, förskola, äldreomsorg och insatser 
för personer med funktionsnedsättning är 
betydligt högre än de ökade skatteintäk-
terna. Stadens nämnder och förvaltningar 
måste därför i budgetarbetet fortsätta att 
hitta vardagsrationaliseringar som dämpar 
kostnaderna samt ifrågasätta delar av 
den befintliga verksamheten för att kunna 
möta de ökade volymerna.

bEtydligt högrE 
invEstEringsbEhov
Investeringsbehovet för perioden 2017–
2020 uppgår till 6 miljarder kronor, inbe-
räknat de investeringar som är planerade 
att verkställas av privata investerare för 
att sedan hyras in av Västerås stad. Det är 
en investeringsnivå som är många gånger 
högre än investeringsutfallet tidigare år. 
 Investeringar i infrastruktur (Västerås 
hamn, stationsområdet, ny bro till Björnön, 
vägar med mera) utgör cirka 1,7 miljarder 
kronor. Men det mesta av investerings-
behovet uppkommer för att möta behovet 
av fler platser i skola, förskola och äldre-
omsorg. Ett nytt badhus byggs för att 
ersätta det nuvarande på Lögarängen.

bEFolkningsUtvEckling 
i västErås 2016
Den 31 december 2016 var det 147 420 
invånare i Västerås. Det är 2 202 personer 
fler än samma tid 2015. Befolkningen i 
Västerås har ökat mer under 2016 än 
 övriga år under 2000-talet. Detta beror 
främst på att flyktingmottagningen varit 
relativt stor under andra halvåret 2016, 
eftersom de asylsökande personer som 
anlände hösten 2015 börjat få uppehålls-
tillstånd och därmed blir folkbokförda i 
Västerås. Under året har det fötts 400 
personer fler än vad det har avlidit. Från 
andra platser i Sverige har det flyttat hit 
600 personer fler än vad som har flyttat 
härifrån. Från andra länder är det 1 200 
personer fler som har flyttat hit än härifrån. 

kraFtigt ökat kostnadstryck 
i kommUnsEktorn
De demografiskt betingade kostnads-
ökningarna för kommunerna, det vill 
säga kostnader för att det blir fler barn 
och äldre, har de senaste åren legat på 
cirka 0,5 procent per år. Detta förändras 
nu dramatiskt och behoven beräknas de 
närmaste åren öka med 2–2,5 procent. 
Orsaken är att befolkningsökningen blir 
betydligt högre i de åldrar som i störst 
utstäckning utnyttjar de kommunala 
tjänsterna, det vill säga 1–19 år och över 
85 år, jämfört med ökningen för befolk-
ningen i arbetsför ålder. Kostnaderna ökar 
därmed kraftigt till följd av behovet av nya 
platser i skolor, förskolor och äldreomsorg. 
Det kommer att ställa helt nya krav på den 
kommunala planeringen. Ökad befolkning 
ger visserligen också upphov till ökad 
sysselsättning och högre skatteintäkter, . 
men under en lång tid (minst 15 år) måste 
kommunsektorn ändå räkna med att de 
demografiskt betingade kostnadsökningar-
na kommer att vara betydligt större än de 
ökade skatteintäkterna.

västErås stads Ekonomi är 
i balans 2017
Utfallet för 2016 visar ett positivt boksluts-
resultat. Resultatet enligt avstämningen 
av statens balanskrav, (resultat exklusive 
realisationsvinster med mera), är 173 mnkr, 
vilket motsvarar 2,4 procent av skattein-
täkter och kommunal utjämning. Resultatet 
ligger alltså nära stadens långsiktiga finan-
siella resultatmål. De allra flesta styrelser 
och nämnder har bättre resultat än vad 
som budgeterats.

De ekonomiska förutsättningarna 
för Årsplan 2017 är betydligt bättre än 
vad förutsättningarna varit de närmast 
före gående budgetåren. Skatteintäkts-
prognoserna har förbättrats, samtidigt 
som nämnder och styrelser har vidtagit 
om fattande åtgärder för budget i balans, 
vilket förbättrat utgångsläget. För 2017 
 bedöms Västerås stads ekonomi vara i 
balans och att staden uppfyller statens 
balanskrav. Det budgeterade resultatet når 
däremot inte fullt upp till Västerås stads 
långsiktiga finansiella mål.

inrikes ocH utrikes Flyttnetto 
i Västerås år 2004-2016

årlig beFolkningsökning 
i Västerås år 2008-2016

Flyttningsöverskottet för 2016 blev 1 817 perso-
ner. Det är framförallt en klart större inflyttning 
från annat land till Sverige under 2016 än 
tidigare år.
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MeDarbetare

 2014 2015 2016

Tillsvidareanställda män 1 406 1 409 1 459
Tillsvidareanställda kvinnor 6 156 6 251 6 157
totalt 7 562 7 660 7 616

Visstidsanställda män 566 665 859
Visstidsanställda kvinnor 1 904  2 102 2 333
totalt 2 470  2 767 3 192

totalt antal anställda 10 032 10 361 10 808

Antal årsarbetare 7 323 7 472 7 920

Västerås stads bolag 879 905 966

MeDarbetarkostnaDer, Mnkr

 2014 2015 2016

Lönekostnader* 2 654 2 754 2 876
Lagstadgade arbetsgivaravg 793 836 887
Övriga medarbetarkostn 225 251 243

sUmma 3 672 3 841 4 006

Ökning av med- 5,2% 4,6% 4,3%
arbetarkostnader

Utbetalda pensioner 162 162 161

* Enl SCB definition.

sjukFrånVaro i procent

 2014 2015 2016

Sjukfrånvaro i procent 
av arbetstiden totalt 6,1 6,8 7,3

Män 3,8 4,2 4,6
Kvinnor 6,7 7,5 8,1

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

Långtidsfrånvaro andel  38,6 41,5 43,2
av total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro ≥60 dagar 2,3 2,8 3,1

Statistiken avser både tillsvidare- och visstidsanställda.

mångFald
Andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund är:
• 6,4 procent från Norden 
 (6,6 procent 2015), 
• 5,3 procent från Europa 
 (5,1 procent 2015) och 
• 11,5 procent från övriga världen 
 (10,2 procent 2015). 

Enligt årets Mångfaldsindex, en analys 
från Nyckeltalsinstitutet, så speglar de 
anställda befolkningen i Västerås stad väl. 
Västerås stad har en ambition att stämma 
överens med fördelningen bland dagens 
västeråsare, och utvecklingen går i den 
riktningen. Däremot är andelen chefer med 
utländsk bakgrund låg i jämförelse med 
andra liknande organisationer. Arbetet 
för ökad 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. Samarbetet 
med Nyckeltalsinstitutet ger vägledning 
i det fortsatta arbetet och utgör grund 
för handlingsplanen för inkludering och 
mångfald.

mEdarbEtarUndErsökning
Stadens medarbetarundersökning har 
fortsatt hög svarsfrekvens: 75 procent. 
Organisationsindex uppgår till 66, vilket för 
en organisation i Västerås stads storlek är 
mycket bra. Västerås stad har lyckats med 
utmaningen att behålla ett högt organisa-
tionsindex under flera år. I år ökade 
dessutom staden, från 65 till 66.

Den årliga medarbetarundersökningen 
utgör en viktig del av Västerås stads arbete 
med utveckling av verksamhet och arbets-
miljö. Undersökningen ger underlag för 
fortsatt arbete, såväl på lokal nivå som på 
stadsledningsnivå. Utvecklingsområden i 
2016 års resultat är bland annat uppfölj-
ningen av den individuella kompetensut-
vecklingen samt bilden av Västerås stads 
varumärke generellt. Resultatet i undersök-
ningen skiljer sig åt mellan de olika förvalt-
ningarna, vilket gör att uppföljningen på 
förvaltningsnivå blir viktig. De styrkor som 
framkommer i undersökningen är framför 

Västerås stad arbetar för västeråsarnas 
bästa och klarar sitt uppdrag tack vare 
insatser från engagerade och kompetenta 
medarbetare. Uppdraget är omfattande 
och kräver en stor organisation, vilket 
innebär att Västerås stad är Västmanlands 
största arbetsgivare med 10 808 anställ-
ningar vid årets slut. Året innan var det 
10 361 anställningar. 

mEdarbEtarE
anställningar
Inom Västerås stad finns 7 616 tillsvidare-
anställningar och 3 192 visstidsanställ-
ningar. Könsfördelningen i organisationen 
är 79 procent kvinnor och 21 procent 
män. Denna fördelning har varit tämligen 
konstant under lång tid. Av de tillsvidare-
anställda arbetar 82 procent heltid och 
18 procent deltid. Andelen heltidsarbe-
tande har ökat från 79 procent 2015. 
 Arbetet  pågår även för att minska andelen 
 anställda som har oönskat deltidsarbete. 
En möjlighet att välja önskad sysselsätt-
ningsgrad införs nämligen i hela staden 
under en treårsperiod. Det är ett stort 
arbete, framför allt inom vård-, omsorgs- 
och skolrestaurangverksamheterna, att 
utveckla system för bemanning och nya 
arbetssätt. Det innebär också att medar-
betare kan behöva utföra arbete på fler 
arbetsställen än tidigare. Förvaltningen 
Västerås stad vård och omsorg har ökat 
andelen heltidsanställningar till 60 procent 
i år, från 56 procent året innan.

åldersfördelning
Medelåldern för Västerås stads tillsvidare-
anställda ligger fortsatt på 47 år. Varia-
tionen mellan stadens verksamheter är inte 
särskilt stor, från 39 till 49 år. 14 procent 
av medarbetarna är över 60 år och 9 pro-
cent är under 30 år. Detta innebär en viss 
föryngring bland medarbetarna. 2011 var 
motsvarande siffror 16 procent över 60 år 
och 5 procent under 30 år.

Västerås stad som arbetsgivare
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Andelen medarbetare med utländsk bakgrund 
har ökat från 19,1 procent till 23,1 procent från 
2012 till 2016, 
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medarbetare höjer sin tjänstgörings-
grad. Framöver är en stor utmaning att 
skapa positiva förhållningssätt i verksam-
heterna till de förändringar som den nya 
 bemanningsprocessen innebär. 

kompEtEns
Konkurrensen om kompetenta medar-
betare blir allt större. Inom det tekniska 
området leder konkurrensen med den 
privata marknaden till att strategiskt 
viktiga kompetenser är svårrekryterade 
för Västerås stad. I och med det ökande 
behovet av bostadsbyggande blir det 
viktigt att vi lyckas rekrytera rätt personal 
för planeringsprocessen.

Inom skolan saknas förskollärare, 
fritids- och specialpedagoger samt 
ämneslärare med rätt behörighet (inom 
matematik och naturorienterade ämnen, 
praktiskt  estetiska ämnen samt moderna 
språk). Sökande med rätt behörighet är 
få. Marknadsföringsinsatser genomförs 
för att väcka intresse för Västerås och 
för att  attrahera nya medarbetare till 
 Västerås stad.

Socialsekreterare är ett annat område 
där det är svårt att rekrytera medarbetare 
med formell kompetens och erfarenhet. 
Västerås stad har genom strukturerat 
arbete, traineeprogram och lönesatsningar 
lyckats få till en positiv trend inom området 
och klarat sig relativt bra. Vakanta tjänster 
behöver trots det ibland lösas genom 
inhyrning av konsulter. En partsgemensam 
diskussion inleds nu kring möjligheten till 

allt tydligheten i ansvar och individuella 
mål samt stöd från arbetskamrater. De allra 
flesta känner att deras kompetens blir väl 
tillvaratagen och att den närmaste chefen 
är en god ambassadör för organisationen. 

sjUkFrånvaro
Sjukfrånvaron bland stadens medarbetare 
har ökat något – en nationell trend som 
även märks i Västerås. 2016 uppgick den 
totala sjukfrånvaron till 7,3 procent av 
möjlig arbetstid, vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år. Även andelen av sjukfrån-
varon som är 60 dagar eller mer har ökat. 
Männens sjukfrånvaro är lägre än kvinnor-
nas. Variationerna är stora mellan de olika 
förvaltningarna, vilket är naturligt med 
tanke på verksamheternas olika karaktär, 
förutsättningar och arbetsvillkor. 

Under 2017 och 2018 kommer 1 100 
av Västerås stads medarbetare att delta i 
forskningsprojektet STAMINA. Syftet med 
STAMINA är att effektivisera, förenkla och 
utveckla det systematiska arbetsmiljö-
arbetet för att på så sätt försöka få ned 
sjuktalen. Projektet sker i samarbete 
med Uppsala universitet och Institutet 
för  Arbetsliv och Utveckling. STAMINA 
är  landets största arbetsmiljöforsknings-
projekt och kommer att delredovisas i 
Almedalen.

önskad tjänstgöringsgrad
Inom de flesta förvaltningar har medar-
betarna en tjänstgöringsgrad de själva 
är nöjda med. I medarbetarundersökning 
svarade 93 procent att de har den tjänst-
göringsgrad de önskar. Önskemål om en 
förändring är störst inom vård-, omsorgs- 
och skolrestaurangverksamheterna. Där är 
önskemålen om en minskad tjänstgörings-
grad större än önskemålen om en utökad 
tjänstgöringsgrad.

Under åren 2015–2017 införs önskad 
tjänstgöringsgrad i hela Västerås stad via 
ett införandeprojekt. Projektet har löpt på 
under året utan större svårighet. I början 
fanns utmaningar inom förvaltningen 
Västerås stad vård och omsorg, att skapa 
nödvändiga anpassningar i bemannings-
processen för den tid som uppstår när 

sex timmars arbetsdag för myndighets-
utövande verksamhet inom socialtjänsten. 

Medarbetares möjligheter till kompe-
tensutveckling påverkar i allra högsta grad 
Västerås stads möjligheter att rekrytera, 
vidareutveckla och behålla kompetenta 
medarbetare. Det är därför viktigt att hålla 
en hög kvalitet i stadens interna utbild-
ningar och utvecklingsinsatser, inte minst 
inom ledarskapsområdet. 

lönEUtvEckling
Förhandlingarna kring löneöversyn för 
året är genomförda och löneökningarna 
landade på cirka 3,2 procent.

Skillnaderna lönemässigt mellan män 
och kvinnor i likartade arbeten kvarstår. I 
vård- och omsorgsverksamheterna arbetar 
mest kvinnor, medan det är mest män i de 
tekniska verksamheterna med traditionellt 
sett högre lönelägen. Marknadskrafterna 
märks även inom kommunaltekniken där 
fler män arbetar, vilket driver upp lönerna. 
För femte året i rad gjordes särskilda 
lönesatsningar inom staden riktade mot 
kvinnodominerade medarbetargrupper.



10 årsredovisning 2016

Flera nämnder ser förbättrade resultat i 
sina kundundersökningar. Några nämnder 
kan ännu inte utläsa om de aktiviteter som 
genomförts leder mot målet. Klart är i alla 
fall att fokus ligger på de som Västerås 
stad är till för (invånare, kund, brukare) och 
det de ser av verksamheterna i sin vardag. 
Det handlar om att Västerås stad ska ha 
ett bra utbud av tjänster, att invånarna ser 
att Västerås stad gör saker för dem och att 
de kan vara delaktiga.

kvalitet
För att Västerås stad ska ha rätt kvalitet i 
verksamheterna och leverera rätt resultat 
måste staden:
• arbeta med effektiva processer,
• ha en rättssäker handläggning.

Nämnderna tar sig an det här perspektivet 
med fokus på väl fungerande processer, så 
att rätt tjänster utförs på rätt sätt, med ett 
utbud som tilltalar kunden och som håller 
god kvalitet. Inom flera verksamheter 
utvecklas det systematiska kvalitetsarbetet. 
Styrkortet ses som en gemensam väg fram 
för det.

Även aktiviteter för stärkt uppföljning 
nämns. Under hösten har kommunfullmäk-

UppFöljning av nämndErs och 
styrElsErs styrkort
Styrkort är en modell i styrsystemet för 
att planera och följa upp att verksam-
heterna kan leverera det de ska utifrån fyra 
perspektiv: kund, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare. Styrkortet tas fram på orga-
nisationens olika nivåer för att se till att 
Västerås stad når de övergripande mål som 
fullmäktige har beslutat om. De övergri-
pande målen gäller för hela Västerås stad. 

Styrkort för nämnder och styrelser följs 
upp i årsredovisningen genom en samman-
ställning i separat bilaga. Här presenteras 
styrkortens fyra perspektiv och en samman-
fattning av nämnders och styrelsers kritiska 
framgångsfaktorer och aktiviteter för att 
nå målen. 

kund
För att Västerås stad ska ha nöjda kunder 
och invånare måste staden:
• 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 
 leveransen,

• se till att kunden är nöjd med utbudet.

saMManFattning

Styrsystemet i Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad 
består av ett antal principer och modeller 
som ska påverka koncernens agerande 
på alla nivåer i önskad riktning. Genom 
styrsystemet säkerställs att de politiska 
målen och uppdragen får genomslagskraft 
i organisationen. Det övergripande syftet är 
att uppnå bästa möjliga nytta för kommun-
invånarna med de resurser som finns. 

Stadens långsiktiga målbild finns be-
skriven i dokumentet Vision 2026 – staden 
utan gränser. För att nå visionen finns 
planer, program, policys och andra styrande 
dokument för hela eller delar av organisa-
tionen. Kommunfullmäktige kan dessutom 
ge uppdrag till styrelser och nämnder för 
att ytterligare styra verksamheten i önskad 
riktning. Kommunfullmäktige fastställer 
också reglementen och direktiv för nämn-
der och styrelser, kommunövergripande 
mål, finansiella mål och ekonomiska ramar. 
Förutom det styrs nämnder och styrelser 
även av gällande lagar, förordningar, före-
skrifter och nationella mål. 
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För varje perspektiv finns ett övergripande mål som gäller för alla. Varje organisatorisk nivå tar fram sina kritiska framgångsfaktorer 
för att nå målet och beslutar hur de ska mäta att de är på rätt väg. De sätter även mer specifika styrtal på indikatorerna och beslutar 
och genomför aktiviter för att nå målet.

perspektiV
öVer-
gripanDe 
Mål

kritiska 
FraMgångs-
Faktorer

inDikator styrtal aktiViteter

tige beslutat om en policy för uppföljning 
av utförare av kommunal verksamhet. Den 
kommer att få effekt framåt när det gäller 
uppföljning av både interna och externa 
utförare av Västerås stads tjänster.

10-punktsprogrammet är Västerås stads 
handlingsplan för kvalitetsarbetet. Den är 
utgångspunkten för det samlade kvalitets-
arbetet inom staden. Flera av de aktiviteter 
som nämnder och styrelser redovisar i 
sina styrkort har koppling till 10-punkts-
programmet.

Ekonomi
För att ha en ekonomi i balans måste 
Västerås stad:
• ha kontroll över kostnader, komma 

tillrätta med obalanser och hålla budget,
• bli mer kostnadseffektiva,
• ha en effektiv resursfördelning.

Flera nämnder ser positiva effekter av 
 aktiviteter de gjort för att öka uppfölj-
ningen av kostnader. Några har genomfört 
projekt för ökad kostnadsmedvetenheten 
och bättre kontroll. De verksamheter som 
fokuserat på uppföljningen kring effektiva 
inköp har ökat andelen köp på avtalade 
produkter och  leverantörer. Ersättnings-
modeller har setts över för rättvisare 
kostnadsfördelning. 

Genom att förbättra processen för 
interna debiteringar har kommande års 
prislistor kunnat bli färdiga tidigare än förr. 
Underlagen är därför både tydligare och 
mer transparenta. Därmed bör kvaliteten 
i nämndernas budgetarbete kunna för-
bättras framöver. 

medarbetare
För att Västerås stad ska ha engarade 
medarbetare med rätt kompetens måste 
staden:
• arbeta med kompetensförsörjningen,
• se till att medarbetarna känner trivsel, 

delaktighet och att de utvecklas,
• se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet 

förbättras.

Hälsa, kränkande särbehandling, ledarskap 
och organisation är ytterligare exempel på 
områden att fokusera på. 

Medarbetarundersökningen är ett 
viktigt verktyg för uppföljning. Hela 75 pro-
cent av Västerås stads medarbetare svara-
de på den senaste enkäten. Organisations-
index, som är en sammanfattande bild, 
har stigit från förra årets 65 till årets 66. 
Trenden är också positiv jämfört med 2012 
års index som låg på 63. Det gemensamma 
snittet hos alla kommuner och organisatio-

ner ligger på 63. Varje enhet har analyserat 
resultatet och ringat in förbättringsom-
råden att arbeta vidare med.

Flera förvaltningar har under senare år 
haft problem att bemanna sina tjänster, 
vilket gjort att arbetsbelastningen varit 
hög. Det är något som påverkat resultaten 
i medarbetarundersökningen. Organisa-
tionsöversyner, ökad bemanning, översyn 
av arbetssätt och ökat stöd till chefer är 
några aktiviteter som gjorts för att råda 
bot på situationen och minska stressen hos 
medarbetarna. 

Kompetensförsörjning lyfts som en 
kritisk framgångsfaktor, men det syns inte 
tydligt i nämndernas uppföljning att de 
arbetar systematiskt med frågan. Därför 
har ett arbete påbörjats i Västerås stad, att 
knyta processen för kompetensförsörjning 
närmare styrkorten. Förhoppningsvis ger 
det tydliga effekter framåt.

Det kommunala 
grunduppdrag

• direktiv
• reglementen 
• lagar
• Förordningar

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning 

uppdrag och 
inriktning

• Upprag i samband 
med planering/årsplan 
och uppföljning

• inriktning och mål i 
styrande dokument

strategiska  
uppdrag

• strategiska 
utvecklingsområden

Vision 2026 – staden utan gränser

Värdegrund – alltid bästa möjliga möte!

övergripande mål i styrkortet

västErås stads modEll För styrkort
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Uppdraget är att få till ett ökat samarbete 
med externa aktörer och ökat flerprofessio-
nellt samarbete. Det är också att förstärka 
utvecklingsarbetet i stadsdelarna och 
att utveckla nya metoder, med fokus på 
strukturförändringar. 

Inledningsvis sker arbetet i två geogra-
fiska områden: Skallberget och Viksäng/
Öster Mälarstrand. Utvecklingsarbetet för 
social hållbarhet ska genom ökat enga-
gemang och delaktighet skapa tillit och 
framtidstro hos alla.

De övergripande målen för 2016 
har varit att 
• tillsammans med externa aktörer 

 formulera en gemensam, uppföljnings-
bar handlingsplan med gemensamt 
 ansvar men olika roller för genom-
förandet,

• ha inlett konkreta verksamheter för att 
utveckla den sociala hållbarheten lokalt. 

Under 2016 har dessa mål nåtts. Två 
flerprofessionella team har bildats i 
stadsdelarna. Varje stadsdelsteam består 
av en processledare samt medarbetare 
från Västerås stad som arbetar inom skola, 
fritidsgård, förebyggande verksamheter, 
arbetsmarknad, kultur och idrott samt 
finskt förvaltningsområde. Teamdeltagarna 
ska avsätta 20 procent av sin arbetstid till 
utvecklingsarbetet. 

Med teamen som utgångspunkt har 

uppFöljning

Strategiska utvecklingsområden

såväl handlings- som aktivitetsplaner 
arbetats fram i dialog. Dialogerna har förts 
med invånare och verksamma i de aktuella 
stadsdelarna samt med olika centrala 
funktioner. Temaområden har tagits fram 
som är angelägna att fokusera på utifrån 
 dialogerna. Några viktiga sådana är 
Mötesplatser/gemensamhetsskapande 
aktiviteter, Information/kommunikation och 
Sysselsättningsfrämjande insatser. Aktivite-
terna har prioriterats av referensgrupper i 
respektive område. Arbetet med genom-
förande av aktiviteterna har påbörjats.

Genom dialogerna har det skapats 
 mötesplatser och aktiviteter i området, 
något många lyfter fram som centralt. Här 
skapas också tillit till det offentliga som 
är en viktig utgångspunkt i arbetet med 
social hållbarhet. Dialogerna fortsätter. 
 Människors engagemang behöver också 
kontinuerligt stödjas och det behövs kun-
skap om vad som händer i stadsdelarna för 
att kunna möta upp behoven på bästa sätt. 

Under året har ett forskningssamarbete 
med Mälardalens högskola inletts med 
syfte att säkra de långsiktiga effekterna av 
kraftsamlingen.

Det har blivit tydligt att information 
och kommunikation är en viktig fråga att 
arbeta mer med. För att kunna ta del av 
samhällets välfärdsresurser måste man 
först veta om att de finns. Det förutsätter 
en ökad tillgänglighet, kommunikation och 
närvaro av det offentliga.

Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraft samling 
från Västerås stads kommunfullmäktige för att uppnå 
 strategiska mål för stadens utveckling under mandat-
perioden. Uppdraget ska genomföras genom en samord-
ning av de resurser som finns i den kommunala verksam-
heten och genom att samverka med andra  aktörer i staden. 

Under 2016 har arbetet inom samtliga områden på-
börjats. En gemensam aktivitet för samtliga områden är 
att samarbeta med projektet Ungdomsdialog, för att få in 
ett tydligt ungdomsperspektiv. Detta samarbete kommer 
att utvecklas under 2017. 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att utarbeta fyra strategiska utvecklingsområden:

• Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten.

• Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö.

• Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås.

• Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten

FramgångsFaktorEr
• Flerprofessionellt arbete – 
 teamarbete.
• Dialoger (ger bra underlag för 

val av inriktning och bidrar till 
delaktighet).

• Samverkanskompetens.

Utmaningar
• Att fortsätta ta hand om 

 engagemang från civilsamhället 
och invånare i stadsdelarna.

• Att sprida kunskap och kännedom 
till alla invånare om samhällets 
resurser.

• Att få stadens olika verksamheter 
att bli en bättre helhet.
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Uppdraget är att nå målen i stadens 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 
2014–2017. Totalt handlar det om mer än 
4 000 nya lägenheter.

Mål och indikatorer i bostadsförsörj-
ningsprogrammet är formulerade för att 
ge förutsättningar för Västerås att växa 
med 1 500–1 600 personer per år fram 
till 2050, då staden kommer att ha minst 
200 000 invånare. 

Under 2016 färdigställdes 895 lägen-
heter, vilket är mer än en fördubbling 
av antalet färdigställda lägenheter som 
årligen har producerats under 2000-talet. 
Om det under 2017 färdigställs cirka 
1 000 lägenheter blir det totalt cirka 3 000 
lägenheter för perioden 2014–2017. Det 
innebär att staden har en stor utmaning 
i att öka byggtakten ytterligare för att 
uppnå det övergripande målet.

För att nå de bostadspolitiska målen 
krävs en aktiv och fokuserad samverkan 
över förvaltnings- och bolagsgränser som 
griper in över i stort sett samtliga kommu-
nala verksamhetsområden. Det finns en 
etablerad sådan förvaltningsövergripande 
organisation som vässats och vidareut-
vecklas. Under 2016 bildades en tvärsek-
toriell beredningsgrupp, som enhetligt och 
snabbt kan hantera projektidéer samtidigt 
som staden blir mer konsultativ mot kund. 
Stadsledningskontoret har också rekryte-
rat en bostadsstrateg med fokus på ökat 
bostadsbyggande.  

Parallellt under 2016 har en rad olika 
uppdrag slutförts, för att stödja en ökad 
bostadsproduktion och en starkare 
bostadsmarknad. Exempelvis kan nämnas 
ökad satsning på kommunala parkerings-
hus, framtagande av diverse detaljplaner 
och fördjupade översiktsplaner/planpro-
gram för stadsdelar. Västerås stad utvecklar 
även olika styrdokument för att se till att 

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö 

bostadsproduktionen bidrar till en god 
livsmiljö och minskad klimatpåverkan. 
Alla dessa åtgärder har påverkat bostads-
byggandet positivt.

Trenden är att bostadsbyggandet ökar i 
Västerås. Byggnation pågår för cirka 1 300 
lägenheter, det finns pågående detaljplaner 
för 5 000 lägenheter och ytterligare 2 000 
lägenheter i projektidéer och planansök-
ningar. Mängden inkommande projektidéer 
för bostadsbyggande är större än förväntat 
och flertalet idéer har resulterat i markan-
visningsavtal. Staden har även markanvisat 
cirka 140 lägenheter utifrån det erbjudan-
de om markanvisningar staden presenterar 
årligen. För 2017–2018 finns möjlighet 
att markanvisa cirka 600 lägenheter enligt 
erbjudandet.

FramgångsFaktorEr
• Fokuserad samverkan över 

 förvaltnings- och bolagsgränser.
• Tidig, snabb och tvärsektoriell 

hantering av byggidéer mot kund.
• Genomförda bostadsseminarier 

med byggbranschen.
• Stadens erbjudande om 

 markanvisningar.
• Rekrytering av bostadsstrateg.

Utmaningar
• Att utöka dialog och marknads-

föring mot byggbranschen.
• Att kunna erbjuda mer  kommunal  

mark för kommande mark-
anvisningar.

• Att säkerställa att staden har 
rätt resurser i alla led i bostads-
byggnadsprocessen, men framför 
allt i detaljplane- och bygglov s-
arbetet.

• Att kunna hantera osäkerhet 
i behov av bostäder utifrån 
 flyktingströmmar.

• Att tillgodose behovet av bostäder 
för till exempel unga och äldre 
som inte alltid har ekonomi att 
efterfråga nyproduktion.
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Uppdraget är att se till att Västerås fort-
sätter att vara en plats som lockar, en 
levande stad med en arbetsmarknad som 
växer. Västerås stad vill därför fortsätta 
att höja kunskaps- och kompetensnivån 
på orten. Västerås har idag en tudelad 
arbetsmarknad med en relativt hög andel 
långtidsarbetslösa personer samtidigt 
som det råder brist på arbetskraft inom 
mer kvalificerade yrken. Målen med detta 
 strategiska utvecklingsområde är följande:
• Minska kompetensgapet i näringslivet 

och i kommunen.
• Öka andelen ungdomar som är inskrivna 

i gymnasiet.
• Bryta de könsrelaterade utbildningsvalen.
• Minska tiden det tar för nyanlända att 

etablera sig i samhället.
• Få fler barn och ungdomar i stadens 

verksamheter att arbeta med problem-
lösning med hjälp av datorer. 

• Se till att det fortsätter att vara fler som 
väljer att flytta till Västerås än från.

Genomförandet bygger på att Västerås 
stad effektivare använder, samordnar, 
kommunicerar och utvecklar redan 
befintliga arenor och samarbeten för 
kompetensförsörjning. En så kallad 
kompetensgapsanalys genomfördes under 
sommaren 2016 och bildar underlag för 
en konkret handlingsplan för det fortsatta 
arbetet. Analysen pekar tydligt ut att orten 
Västerås behöver fler personer med högre 
utbildning för att kunna täcka de behov av 
utbildad personal som företagen och den 
offentliga sektorn har.

En rad aktiviter har påbörjats, som 
exempelvis ett gemensamt utvecklingsar-
bete kopplat till yrkeshögskoleutbildningar 
inom de fyra mälarstäderna (4M). Målet är 
fler utbildningsplatser inom teknik, bygg, 
IT samt vård och omsorg. Det finns en 
lokal överenskommelse, Unga till arbete 
i Västerås, där Västerås stad tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, Region Västman-
land, Jobba i Västerås, Samhall, Kommunal, 
Mimer och Västerås Folkhögskola fokuserar 
på att minska ungdomsarbetslös heten,  
bland annat genom en gemensam 
kartläggningsfunktion. Ungdomsarbets-
lösheten har nu sjunkit i Västerås. 

I maj påbörjades ett delprojekt inom 
”Talent Attraction Management”. Del-
projektet ska förbättra samverkan mellan 
aktörer som vill locka till sig nya talanger 
och få dem att trivas, både yrkesmässigt 
och socialt.

Det är ännu för tidigt att bedöma 
måluppfyllelse i ett längre perspektiv. Ut-
vecklingsområdet kommer under 2017 att 
titta närmare på hur Västerås stad kan bli 
ännu bättre på att locka nya kompetenta 
medarbetare och stärka befintliga medar-
betare på bästa sätt – något som påverkar 
stadens attraktionskraft i stort. 

Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås

FramgångsFaktorEr
• Att det råder samsyn kring 

begreppet kompetens inom 
 organisationen.

• Att det skapas externt engage-
mang och deltagande.

• Att det finns tydliga, gemen-
samma målsättningar.

Utmaningar
• Att ha tålamod och uthållighet då 

området omfattar processer utan 
enkla lösningar.

• Att få tillräckligt stor genomslags-
kraft inom organisationen.

Andelen elever som fått examen eller studiebevis 
inom fyra år efter avslutade studier sammanfaller med 
snittet för riket.
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Uppdraget är att fokusera på klimatfrågan 
och se hur de klimatpåverkande utsläppen 
kan minskas, både från Västerås och från 
Västerås stads verksamheter. Arbetet styrs 
av Klimatprogram 2012 med tillhörande 
handlingsplan. Det övergripande målet 
i Klimatprogrammet är att till år 2020 
minska utsläppen av växthusgaser med 60 
procent per invånare, jämfört med år 1990. 

 Den åtgärd som har gett störst effekt 
är drifttagandet av block 6 vid kraftvärme-
verket. Block 6 togs i drift 2014, eldas 
med avfall och biobränsle och innehåller 
en  effektiv rökgasrening. Effekterna för 
Västerås utsläpp kommer att märkas de 
kommande åren. Andra åtgärder som ger 
effekt men som är svårare att beräkna 
är information och rådgivning. Totalt har 
utsläppen för Västerås som geografiskt om-
råde minskat med 43 procent mellan 1990 
och 2014, så det finns goda förutsättning-
ar att nå det övergripande målet. 

 I Västerås stad är det arbetet med 
 energieffektiviseringar i bostäder och 
 lokaler som har gett störst effekt, men 
även utbyte av fossila bränslen i fordon har 
en viss effekt. Utsläppen i organisationen 
har nu minskat med totalt 44 procent 
och en del av denna minskning är också 
effekter av block 6, precis som för Västerås 
som helhet. Minskade utsläpp från fjärr-
värmeproduktionen ger minskade utsläpp 
från användning av värme i bostäder och 
lokaler. 

Det är möjligt att nå det övergripande 
målet om utsläppsminskningarna fortsätter 
i samma takt.  En förutsättning för det är 
att samtliga åtgärder i Klimatprogrammet 
genomförs fullt ut.

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan

FramgångsFaktorEr
• Information och rådgivning ger 

ökad kunskap.
• Kraftvärmeverkets utsläpp 

 minskar.

Utmaningar
• Att vara uthållig.
• Samtliga åtgärder i klimat-

programmet måste genomföras.

Block 6, i mitten av bilden, togs i drift 2014 och står för kraftvärmeverkets basproduktion. 
Pannan kan eldas både med avfall och biobränsle.
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rätt kvalitEt och rätt rEsUltat
Under året har Västerås stad arbetat för en 
förbättrad och likvärdig pedagogisk kvalitet 
i förskolan. Bland annat har en ny modell 
för tillsyn av fristående förskolor tagits 
fram. Utgångspunkten är att urvalet av de 
förskolor som granskas ska vara riskbaserat, 
snarare än att enbart utgå från bestämda 
intervall. En fristående förskola har avveck-
lats under våren efter beslut i förskolenämn-
den om indraget  godkännande.

Flera insatser har genomförts för att 
stärka den kommunala grundskolans 
vetenskapliga grund. Bland annat har 
skolorna samarbetat med Mälardalens 
högskola och Skolverket. En genomlysning 
har gjorts också, i både grundskola och 
grundsärskola, med fokus på pedagogisk 
kvalitet och kollegialt lärande som stärker 
rektorerna som pedagogiska ledare. 

Alla kommunala skolor arbetar för en 
likvärdig pedagogisk kvalitet och social 
hållbarhet. Tjänsterna som förstelärare 
har permanentats för att skapa bättre 
förutsättningar för elevernas kunskapsut-
veckling. Skolorna har ett fortsatt fokus på 
kompetensutveckling inom inkluderande 
lärmiljöer och det följs upp i det systema-
tiska kvalitetsarbetet. 

Ett fritidshemslyft har inletts under året, 
eftersom grundskolenämnden sett ett 

nöjda barn, ElEvEr och 
Föräldrar
Den pedagogiska verksamheten sker med 
barn, elever och föräldrar i fokus. För att 
mäta förbättringar skickas därför varje år 
enkäter till dessa. Förskoleenkäten visar på 
en positiv utveckling; Allt fler föräldrar ger 
högsta betyg till förskolorna på frågan om 
de är nöjda med verksamheten (en ökning 
från 45 procent 2015 till 60 procent 2016). 
Det tyder på att de insatser som genom-
förts har gett resultat. Även införandet 
av barnhälsoteam för specialpedagogiskt 
arbete har fått genomslag. Barns nöjdhet 
ligger på en jämn och hög nivå.

De kommunala förskolorna klarar att 
erbjuda plats inom ramen för skollagens 
krav på plats inom fyra månader med ett 
fåtal undantag. Däremot hålls inte rutinen 
att föräldrar ska få erbjudande om plats 
minst två månader innan önskat datum.

Under året har en ny kommunal förskola 
och grundskola startats, för att möta det 
ökade behovet av språkintroduktion som 
uppstod till följd av den stora ökningen av 
asylsökande i Västerås. Eftersom antalet 
asylsökande har minskat sedan dess så är 
planen nu att lägga ner verksamheterna 
i början av 2017. Under hösten startades 
även Langeska gymnasiet med målgruppen 
nyanlända elever.

Barn och utbildning
behov av att utveckla fritidshemmen och 
öka kvaliteten i verksamheten. 

Under 2016 var det fler nyanlända och 
asylsökande elever som slutade årskurs 
9 än tidigare år. Eftersom den gruppen 
har svårt att nå godkända betyg, försäm-
rades betygsresultaten som helhet. För 
övriga elever har andelen elever som är 
behöriga till gymnasiet ökat något, även 
om  ökningen var mindre än i Sverige 
som helhet och i jämförelsekommuner. 
De kommunala  skolorna i Västerås har 
förbättrat sina resultat lika mycket som 
andra kommunala skolor i Sverige, medan 
resultaten försämrats i fristående skolor i 
Västerås. Skolresultaten skiljer sig kraftigt 
åt mellan olika skolor i Västerås.

Västerås blev utsedd till årets skolmats-
kommun för andra året i rad av White 
guide junior.

FlEr mEdarbEtarE bEhövs 
Rekryteringen av personal till de kom-
munala verksamheterna har varit svår 
och förskolan är särskilt utsatt. Löneläget 
bidrar till svårigheten att rekrytera. En ökad 
lönespridning i grundskolan med anledning 
av lärarlönelyftet har förbättrat situa tionen 
för några, men försvårat möjligheten att 
nå rätt lön för samtliga medarbetare. 
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Det är också svårt att få tag i vikarier vid 
sjukfrånvaro.

Situationen har bidragit till ökad stress 
bland medarbetare och chefer. Insatser 
har gjorts för att förbättra arbetsmiljön, 
främst inom förskolan, och en samordnad 
rekrytering pågår löpande av vikarier och 
tillsvidaretjänster.

Ekonomi i balans
Inom barn- och utbildningsverksamheterna 
är ekonomin i balans. 2016 redovisades ett 
överskott på 19,5 mnkr.

En omfördelning av budgetram mellan 
de pedagogiska nämnderna (förskole-, 
grundskole- samt utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden) genomfördes inför 

FramgångsFaktorEr
Det finns sex kritiska framgångs-
faktorer som är gemensamma för de 
pedagogiska nämnderna.
• Verksamhet på vetenskaplig grund.
• Undervisning i framkant.
• Hållbart ledarskap.
• Rätt kompetens.
• Ekonomi i balans.
• Alltid bästa möjliga möte.

Utmaningar
• Stärkt kunskapsutveckling.
• Likvärdig utbildning.
• Rekrytering av medarbetare med 

rätt kompetens.

2016. Under året har en genomlysning 
skett av alla kommunala grundskolor.

En utredning av gymnasieskolorna 
visade att styrningen av introduktionspro-
grammen behöver stärkas. Västerås stad 
har därför tagit fram en ny modell för det. 
Dessutom har ersättningarna till fristående 
skolor setts över.

Vuxenutbildningen beräknar ett 
underskott för helåret. Underskottet beror 
på ökade kostnader för rättighetsstyrda 
utbildningar. Antalet platser på yrkesutbild-
ningar har dragits ned för att klara årets 
planerade besparingar. Antalet studerande 
inom svenska för invandrare och grund-
läggande utbildning förväntas fortsätta 
att öka. 
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anDel eleVer i åk 6 MeD goDkänt betyg i alla äMnen 

Måttet visar andel elever som fått godkänt betyg i 
alla ämnen. 
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anDel eleVer i åk 9 soM är beHöriga till yrkesprograM

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkes-
program på gymnasiet är ungefär som snittet för riket.
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anDel eleVer i åk 8 soM i stort är positiVa till skolan ocH unDerVisningen

Måttet är ett sammanvägt resultat av en elevunder-
sökning inom sju områden: trygghet, lust att 
lära,  inflytande, kunskap om målen, stöd och hjälp, 
 återkoppling och höga förväntningar.

antal barn ocH eleVer

 2014 2015 2016

Förskola 7 753 7 904 8 019
Grundskola åk F-9 15 597 16 079 16 640
Gymnasieskola 4 867 4 834 4 784
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året. Antalet hushåll som fick försörjnings-
stöd var lägre 2016 jämfört med året 
innan. Både hushåll med korta och långa 
bidragstider minskade. Trots det ökade 
kostnaden för försörjningsstödet. Det beror 
på att bidragsnivån till hushåll med barn 
höjdes, samtidigt som både det genom-
snittliga antalet barn i hushållen och 
hushållens boendekostnader ökade jämfört 
med föregående år. 

pErsonlig assistans 
Antalet personer som har rätt till person-
lig assistans har ökat och därmed även 
kostnaderna. Under 2016 var kostnaderna 
för personlig assistans i Västerås stad 
93,6 mnkr. Antalet personer ökar eftersom 
personer med beviljade LSS-insatser 
lever längre än tidigare. Dessutom kan 
fler  räddas idag från svåra skador och 
sjukdomar, men med stora omvårdnads-
behov till följd av omfattande funktions-
ned sättningar. 

vUxna 
Totalt under 2016 använde Västerås stad 
101,6 mnkr till stöd och vårdinsatser för 
vuxna (öppenvård, vård i familjehem och 
på institutioner).

Trenden i hela Sverige och i Västerås är 
att antalet vuxna som blir tvångsvårdade 
enligt lagen om vård av missbrukare har 
ökat. Sedan 2005 har antalet ökat med 
51 procent och kostnaderna har därmed 
också ökat.

De ökade kostnaderna beror också på 
den allmänna bristen på bostäder och 
bristen på bostäder för sociala ändamål. 
Det har lett till fler och längre institutions-
placeringar och även fler och längre place-
ringar på kommunens stödboenden, då de 
boende inte får tillgång till egen bostad. 

Ekonomiskt bistånd
Västerås stad använde 207,9 mnkr till 
försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder 
och till budget- och skuldrådgivning under 

barn och Ungdom
Under 2016 använde Västerås stad 
208,5 mnkr till stöd och vård för barn och 
ungdomar upp till 20 år (öppenvård, vård 
i familjehem och på institutioner). Antalet 
fall hos socialkontoren minskade med 23 
procent för ungdomar jämfört med förra 
året, medan de ökade med 15 procent för 
barn. Gemensamt för båda grupperna var 
att antalet fall som handlar om våld ökade 
markant. 

Kostnaden för vård av barn i familjehem 
och på institution har ökat 2016 jämfört 
med 2015. Förklaringen är att flera av de 
barn som placerats och utretts, har gjort 
det utifrån brister i omsorgen eller utifrån 
behov av skydd, och då ofta tillsammans 
med en förälder. Några av dessa place-
ringar har rört en förälder med flera barn, 
vilket påverkat kostnaderna. Kostnaden 
för vård av ungdomar i familjehem och på 
institution minskade. Anledningen är att 
vi prioriterat arbetet med att i vårdplanen 
förtydliga syftet med placeringen och att 
hitta lösningar på hemmaplan. 

Under året har vi arbetat särskilt med 
att behålla och höja skolresultaten hos 
barn i familjehem eller på institution. En 
extra skolsamordnare anställdes under 
året. Läsåret 2015/2016 var det tio ung-
domar i familjehem och nio på HVB-hem 
som avslutade årskurs 9. Sex av dem 
slutade med godkända betyg och fick 
behörighet till gymnasiet.

Omsorg, stöd och hjälp
nyckeltal 2014 2015 2016

Antal hushåll med försörjningsstöd 3 690 3 276 3 173

Genomsnittlig bidragstid försörjningsstöd, månader 6,8 7,3 7,1

Antal personer personlig assistans 251 261 270

Antal personer daglig verksamhet 547 595 651

Antal personer hemtjänst (medel) 2 799 2 904 2 886

Antal utförda timmar hemtjänst 1 180 244 1 305 003 1 211 575

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 
(inklusive de som tackat nej). 

54 88 96
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aVVikelse Från stanDarDkostnaDen 
För älDreoMsorgen i procent

och för att få en hemtjänst som är hållbar 
på lång sikt. Resultatet blev att kostnader-
na minskade rejält för första gången på 
flera år, med totalt 22 mnkr.

särskilt boEndE
Under 2016 fanns det i Västerås stad 687 
lägenheter i servicehus och 1 143 lägen-
heter i äldreboenden, där 415 lägenheter 
var för personer med demenssjukdom. En 
undersökning visar att 83 procent av de 
som bor i särskilt boende är nöjda.

Västerås stad har behov av att bygga 
fler särskilda boenden. Under 2016 har 
det varit brist på platser i äldreboenden, 
samtidigt som det funnits tomma platser i 
servicehus. Antalet personer som ansöker 
om äldreboende ökar. Samtidigt är det 
många som fått beslut om äldreboende 
som har valt att tacka nej till erbjuden 
plats flera gånger och därmed stått kvar 
med sin ansökan. Under 2016 förändrades 
därför riktlinjerna, så att en person som 
tackar nej mer än en gång till erbjudet 
boende får sin ansökan prövad igen. 

Västerås stad kommer att skapa många 
fler platser på äldreboenden de närmaste 
åren, med både nybyggnation och anpass-
ning av befintliga bostäder. De första nya 
platserna blir inflyttningsklara i slutet av 
2017.

daglig vErksamhEt
Daglig verksamhet kostade 101,4 mnkr i 
Västerås stad 2016. Det var 651 personer 
som deltog i daglig verksamhet, vilket är 
en ökning med 56 personer jämfört med 
föregående år. Trenden med fler deltagare 
inom daglig verksamhet syns över hela 
landet. Orsakerna till detta är förmodli-
gen ökade krav på arbetsmarknaden, att 
personer med funktionsnedsättningar inte 
prioriteras av Arbetsförmedlingen samt att 
Samhall ställer högre krav på arbetsför-
mågan idag.

Nytt för 2016 är att leverantörer av 
 daglig verksamhet får särskild ersättning 
för att stödja deltagare inom daglig 
verksamhet som närmar sig en anställning. 
Detta har ökat möjligheterna till anställ-
ning för flera personer. Totalt har fem 
 personer gått vidare från daglig verksam-
het; tre till anställning och två till studier.

hEmtjänst
Vid årsskiftet 2016/2017 hade cirka 2 900 
personer hemtjänst i Västerås. I genom-
snitt hade en person 35 timmar hemtjänst 
per månad. En undersökning visar att 91 
procent av de som har hemtjänst är nöjda. 
I Västerås fanns det under året 16 olika 
leverantörer av hemtjänst.

Västerås stads kostnader för hemtjänst 
2016 blev 441,0 mnkr, vilket är 62,1 mnkr 
mer än vad det fanns budget för. Kostna-
derna för hemtjänst har ökat mycket under 
flera år. Under 2016 har Västerås stad 
därför genomfört förändringar i riktlinjerna 
för hemtjänst, för att minska kostnaderna 

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

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

Under 2014 bedrev Västerås omsorgen om 
 personer med funktionsnedsättning till en kostnad 
som låg 1,6 procent högre än vad strukturen 
 motiverar. Detta är ett mått på effektiviteten. 
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för den nationella Folk- och världsmusik-
festivalen 2016 och Västmanlands Teater 
hade bland annat premiär på Utvandrarna. 

Västerås stad ordnade också ett stort 
utbud av aktiviteter för barn och unga 
under sommaren, bland annat genom fri-
tidsgårdarna och förebyggarcentrum, vilket 
bidrog till en ökad trygghet. 

tUrism och EvEnt 
Västerås Marknad och Näringsliv AB är 
Västerås stads bolag med det övergripande 
uppdraget att bidra till Västerås attrak-
tionskraft. Bolaget ska arbeta för att locka 
människor, verksamheter och kapital till 
Västerås. Uppdraget är även att försöka 
få barn och unga intresserade av teknik 
och naturvetenskap, för att på lång sikt se 
till att Västerås kan fortsätta att vara en 
teknikstad med hög kompetens. Bolaget är 
organiserat i fem affärsområden: Västerås 
Convention Bureau, Visit Västerås med 
Västerås Tourist center, Västerås & Co, 
Näringsliv Västerås och Expectrum (nytt i 
bolaget från 2016). 

Under året hade Västerås Tourist center 
82 000 besökare. Två nya InfoPoints 
startades, på Vallby friluftsmuseum och på 
actionbadet Kokpunkten, för turistinforma-
tion på fler platser än Västerås Tourist 
center. Den årliga Cityfestivalen slog rekord 
med 162 000 besökare. Näringsliv Västerås 
etablerade en lotsfunktion för Västerås 
stad, för att utveckla service och bemötan-
de gentemot näringslivet, och Expectrum 
ökade sin verksamhet kraftigt.

idrott och FrilUFtsliv
Västerås stad klättrade i rankningen av 
årets idrottskommun och årets frilufts-
kommun under 2016. Arbetet med 
anläggningar för badverksamheter och 
fritids båtar har prioriterats under året. 
 Byggandet av Nya Lögarängsbadet har 
påbörjats och processen för byggandet 
av en ny innebandyarena pågår. Även 
arbetet med en ny hamn för fritidsbåtar vid 
Lövudden pågår. Uppbyggnadsprocessen 
är inledd när det gäller Önstaskolans sport-
hall som förstördes av en brand i april. 
Flyktingmottagande och sommarlovsakti-
viteter har varit andra viktiga utvecklings-
områden under perioden. Ett tiotal svenska 
mästerskap genomfördes i Västerås 2016, 
exempelvis Cykel-SM, Jollekappjunior-SM, 
Terräng-SM och Motocross-SM. 

kUltUr 
2016 var ett händelserikt år för Västerås 
kulturliv. Under våren antog kommunfull-
mäktige ett program för kultur för första 
gången. 

Västerås konstmuseum genomförde 
projektet Ballongen på Råby, om hur 
synen på barns lek har förändrats. Under 
hösten valdes Råby ut till en av 15 platser 
i  Sverige som ingår i Statens Konstråds 
satsning Konst händer. 

Västerås stadsbibliotek firade 60-års-
jubileum med mängder av aktiviteter. 
Biblioteken har också gjort insatser för 
flyktingmottagande, till exempel genom 
språkguider och bokcirklar. På Skiljebo 
bibliotek infördes Meröppet, med möjlighet 
för låntagare att komma in på biblioteket 
varje dag kl 8–22, för ökad tillgänglighet. 

Västerås kulturskola, som firade 70-års-
jubileum under året, tilldelades 1,5 mnkr 
från Kulturrådet. Det gör att avgiften 2017 
kan sänkas och att projekt med skolor i de 
västra stadsdelarna kan genomföras. 

Vallby friluftsmuseum har genomfört 
omfattande byggnadsvårdsinsatser under 
året, medan enheten Kulturstöd och 
arrangemang har fokuserat på arbete 
med nyanlända. Kulturnämnden beslutade 
att ett nytt besökscenter ska byggas vid 
Anundshög. Invigning planeras våren 
2017. Västmanlandsmusiken var värd 

Uppleva och göra
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Förbättrad närmiljö
Inom Västerås stad arbetas det på flera håll 
med att förbättra närmiljön för invånarna. 
Förbättringarna är kopplade till sådant 
som luft, buller, energi och kemikalier. För 
att säkerställa kontinuitet och kvalitet i 
mätningarna av utomhusluft har Västerås 
under 2016 handlat upp en ny mättjänst 
som ska trygga att staden uppfyller de krav 
som finns. Tjänsten ger även invånarna 
tillgång till mätdata i realtid via Västerås 
stads hemsida. 

Under året har en kartläggning på-
börjats för att ta fram ett nytt åtgärdspro-
gram och en ny handlingsplan mot buller. 
Kartläggningen ska vara klar i juli 2017 
och det nya programmet ska vara klart och 
antaget i augusti 2018.  

Västerås stads förvaltningar arbetar 
för att minska användandet av kemikalier. 
Efter inventering finns idag en bra totalbild 

stadsplanEring och 
byggnation
Planeringen för Västerås stads utveck-
ling på lång sikt är intensiv och ett stort 
antal projekt har pågått under året. Den 
kommuntäckande översiktsplanen har 
 reviderats och ett omfattande dialogarbete 
för innerstadens utveckling har genom-
förts. I Kvicksund inleddes arbetet med att 
se hur orten bäst kan utvecklas, i sam-
verkan med invånarna på båda sidor om 
kommungränsen. 

Kopparlundens fortsatta utveckling 
stakades ut genom att planprogrammet 
för området fastställdes av kommunfull-
mäktige. Projekt pågår kring utveckling 
av områdena Hälla, Hamnen/Hacksta och 
Ängsgärdet. Starten gick också för plane-
ringen av den nya stadsdelen Sätra.

Efterfrågan på detaljplaner har ökat 
 under året med ett tydligt fokus på 
bostäder. Under 2016 har detaljplaner 
för cirka 800 nya lägenheter blivit klara, 
samt detaljplan för en ny ridanläggning 
i Badelunda och detaljplaner för stora 
verksamhetsområden i Kvastbruket och 
på Hacksta. Stadsbyggnadsförvaltningen 
möter det ökade behovet av planläggning, 
dels genom att anställa fler planarkitekter, 
dels genom att arbetet med så kallade 
byggherreplaner har utvecklats under året. 

Även bygglovsavdelningen har haft 
fortsatt högtryck. Det har kommit in 1 363 
bygglovsansökningar, och bygglov för 
1 187 lägenheter blev beviljade. Utöver 
bygglov för bostäder har ansökningar för 
kontor och verksamhetslokaler blivit flera. 
Kopparlunden fortsätter att utvecklas och 
nya kontors- och skollokaler ska byggas. 
För att klara den ökade inströmningen av 
ärenden har både arkitekter och inspek-
törer anställts, samtidigt som Västerås stad 
jobbar med att digitalisera hela bygglovs-
processen.

Bostadsbyggandet har varit relativt stort 
under 2016 då 895 lägenheter färdigställ-
des. Senast sådana nivåer på bostads-
byggande nåddes i Västerås var 1990. 
Även kommande år ser prognosen lovande 
ut. Byggherrar, fastighetsägare och fastig-
hetutvecklare har lämnat in närmare 100 
projektidéer under 2016. Ungefär hälften 
av dessa kan leda till verkliga projekt. 

Bygga, bo och miljö
över kemikalier i stadens verksamheter. 
Framöver kommer de farliga kemikalierna 
att rensas ut och ersättas. Under året blev 
Västerås stad beviljad 2 mnkr från EU för 
att bland annat kunna arbeta med pro-
jektet Giftfria förskolor, där en vägledning 
tagits fram och en stor del av förskolorna 
har börjat med utrensning av farliga 
kemikalier. 

Många bostadsrättsföreningar har 
visat stort intresse för energifrågor under 
2016. Flera grupper har kontaktat Västerås 
stad för att få komma ut och besöka 
solcellsparken. Västerås stads energi- och 
klimatrådgivning har anordnat och deltagit 
i en rad utåtriktade aktiviteter under året. 
Ett område som inte prioriterats under 
2016, utan ligger kvar som ett delmål för 
2017, är ”kurser till nya svenskar” gällan-
de energifrågor. 

Södra Källtorp Illustrationsplan

Skala 1:2000 (A3)

2017-02-10

S2

Sörängsgatan

Planteringsvägen
Bä

lb
yv

äg
en

Vedbovägen
Radhus, 2 vån, 1 lgh, BTA: 132 kvm

Radhus, 3 vån, 2 lgh, BTA: 240 kvm

Skogsvillor, 2,5 vån, 2 lgh, BTA:190 kvm

Skogsvillor, 3,5 vån, 2 lgh, BTA: 266 kvm

Bruksvillor, 2,5 vån, 6 lgh, BTA: 480 kvm

Lamellhus, 4 vån

Carport och förråd, 5 bilar

Miljöbod

Teknisk byggnad

Förråd

Befintlig bebyggelse

Trygghetsboende

Äldreboende/ Idrottshall/ Förskola

Skala 1:3000 (A3)

södra källtorp

Planillustration: Archus Arkitekter.



22 årsredovisning 2016

om järnvägen länkas samman och att 
stadens centrala delar ska få en naturlig 
koppling till Mälaren. Mellan stadskärnan 
och Mälaren finns idag tågstationen, 
bussterminalen och ett stort område med 
gamla industrifastigheter, öde ytor och sto-
ra parkeringsytor. Dessa ska omvandlas till 
levande kvarter med bostäder, parker, torg, 
olika verksamheter och framför allt ett 
smidig och tillgängligt Resecentrum. Under 
2016 tog detaljplanearbetet för Resecen-
trum fart. Upprustning av Kungsängsgatan 
har påbörjats.

projEkt i västErås hamn
I Västerås hamn har arbeten med 
 projekteringar av kajer och ytor samt 
övergripande utredningar för trafik och in-
frastruktur pågått under 2016. Muddrings-
arbeten i farleden från Södertälje och i 
Västerås hamnbassäng samt rensning 
av förorenade bottensediment beräknas 
komma igång 2019.

År 2013 tilldelades Västerås utmärkel-
sen Årets stadskärna. Som en fortsättning 
pågick under 2016 en stor dialog inom 
projektet ”Tyck om din innerstad”. Över 
2 000 västeråsare har kommit med idéer 
och synpunkter om hur innerstaden ska 
utvecklas. Synpunkterna berörde bland 
annat trafiken, parker och torg.

Drygt 200 000 kvm av vägnätet fick ny 
beläggning 2016.

På större leder, gång- och cykelvägar 
och parkeringar har 1 150 armaturer 
bytts ut. Armaturerna på leder är styrbara 
 individuellt via ett webbaserat program. 
Energibesparingen för gjorda byten 
 bedöms vara cirka 450 000 kWh per år.

Truckstop vid västra infarten till Västerås 
invigdes under hösten. Det är ett rast-
ställe där långtradare kan parkeras och 
 chaufförerna har möjlighet att vila och äta. 
Syftet med Truckstop är att långtradare 
inte ska parkera längs stadens gator för 
dygnsvila.

nytt parkEringsbolag
Ett nytt bolag, Västerås Parkerings AB, har 
bildats. Parkeringsbolaget är ansvarigt för 
parkeringarna på kvartersmark. Bolaget 
kommer att planera för och bygga nya 
parkeringshus.

Den upphandling av vinterväghåll ningen 
på de östra stadsdelarna och de stora 
trafiklederna som genomfördes under året 
innebar kraftiga kostnadsminskningar. 
Besparingen beräknas till 13 mnkr per år.

Ett stort stadsutvecklingsprojekt som 
numera har namnet Stationsområdet 
Kungsängen har påbörjats. Utvecklingen 
ska leda till att stadsdelarna på båda sidor 

De senaste årens satsning på fler turer för 
stadsbussarna har varit lyckad och lett till 
en stor ökning av resandet i kollektivtra-
fiken och nöjda resenärer. Antalet resor 
har på fyra år ökat med över 40 procent. 
Andelen resenärer som är nöjda med 
kollektivtrafiken ökade under året från 71 
procent till 78 procent. Västerås är därmed 
på andra plats på listan över de kommuner 
som har de mest nöjda resenärerna. Utöver 
den ökade turtätheten och nya busslinjer 
uppskattar resenärerna också det nya 
biljettsystemet, appen med buss på karta 
och digitalskärmar vid hållplatserna.

Cykelvägnätet har fortsatt att utvecklas 
med bland annat nya gång- och cykelvägar 
utmed Tunbytorpsgatan och Odensvivägen. 
En nyhet som varit mycket uppskattad är 
sopsaltning. Det är en vagn med roterande 
borste i framänden och ett aggregat som 
sprider ut saltlake i bakänden. Borsten 
 borstar bort snö och is samtidigt som 
saltlaken gör att den rena asfalten inte 
återfryser. I princip blir det sommar väglag 
även på vintern. 2,5 mil av de mest 
 använda cykelstråken sopsaltas denna 
vinter.

Anslaget för beläggningar och övrigt 
gatuunderhåll som under lång tid var 
lågt jämfört med andra kommuner har på 
senare år ökat kraftigt och en ytterligare 
utökad satsning kommer att göras 2017. 

Trafik och samhällsplanering
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FöretagAndel personer som går till jobb eller 
studier efter insats av AMA Arbetsmarknad 
är nu 44 procent, att jämföra med 36 
procent förra året. Målet är 50 procent.

näringsliv
Under 2016 har ett förslag till näringslivs-
program för Västerås stad arbetats fram. 
Att få näringslivet att utvecklas på orten 
är ett ansvar som omfattar stora delar 
av kommunkoncernen. Infrastruktur och 
kommunikationer, tillgång på mark och 
lokaler, kompetensförsörjning, stöd till 
entreprenörer och innovatörer och, inte 
minst, en väl fungerande kommunal service 
och  myndighetsutövning är alla viktiga 
områden för att bidra till ett gott före-
tagsklimat. Det nya näringslivsprogram-
met tydliggör bredden i uppdraget och 
visar på en inriktning mot ett innovativt, 
tjänste producerande näringsliv med högt 
kunskapsinnehåll.

En analys som gjordes inför arbetet med 
näringslivsprogrammet visar att närings-
livet utvecklas väl. Antalet arbetstillfällen 
har ökat och även antalet aktiebolag. 
Totalt har Västerås cirka 10 000 företag, 
varav drygt 6 000 är aktiebolag. 

Västerås Marknad och Näringsliv AB 
är det kommunala bolag som har till 
uppgift att locka fler företag till Västerås. 
Bolaget hjälper stadens verksamheter att 
utveckla servicen mot näringslivet och 
genomför även utvecklingsaktiviteter, till 
exempel bransch- och områdesträffar. Ett 
viktigt forum för dialog med näringslivet är 
Näringslivsrådet. 

Västerås stad fortsätter att hävda sig 
väl när det gäller näringslivsservice. Årets 
NKI-värde (Nöjd Kund Index) är 71, vilket 
är det högsta hittills. En lotsfunktion har 
införts och arbetet med företagsetable-
ringar har förbättrats.

Under året medverkade Västerås stad till 
att ABB:s satsning Synerleap kunde starta. 
Satsningen ska locka tillväxtföretag inom 
bland annat digitalisering till Västerås. 
Under 2016 har staden även arbetat för 
att stödja nystartade sociala företag och 
samhällsentreprenörer.

arbEtE och arbEtsmarknad
AMA Arbetsmarknad är den verksamhet 
inom staden som ansvarar för arbetsmark-
nadsinsatser. Insatserna är till för invånare 
som står utanför arbetsmarknaden, med 
särskilt fokus på utsatta grupper som 
ungdomar, personer med funktionsned-
sättningar och personer som håller på att 
etablera sig i det svenska samhället.

Under 2016 har den öppna arbetslös-
heten sjunkit något, men den är fortfaran-
de hög. Det krävs  därför fortsatt engage-
mang och kvalitetsmässiga förstärkningar 
inom arbetsmarknadsområdet.

Ett av stadens hållbarhetsmål är att 
antalet personer som är beroende av 
försörjningsstöd ska minska. Under 2016 
har var sjunde person som är inskriven på 
AMA med försörjningsstöd lyckats minska 
sitt behov av stöd. Det motsvarar 98 
personer och gör så klart att Västerås stads 
kostnader för försörjningsstöd minskar. 

Under året har arbetet med att ställa 
sociala krav i upphandlingar utvecklats. I 
ett antal upphandlingar inom arbetsmark-
nadsområdet har Västerås till exempel 
ställt krav på att leverantören ska ta emot 
praktikanter. 

Arbetet med att stärka unga vuxnas 
position på arbetsmarknaden har fortsatt 
under året. Att kombinera studier och 
arbete har visat sig vara ett framgångsrikt 
koncept som gått under namnet Ung 
 Resurs. Denna Västeråsmodell har stått 
som förebild för regeringens nationella 
satsning mot ungdomsarbetslöshet och har 
nu i Västerås ersatts av Utbildningskontrakt 
och Traineejobb med statlig finansiering.

Som ett sätt att kunna erbjuda ung-
domar ett första jobb, ordnar Västerås 
stad sommarjobbspraktik för unga. Under 
2016 var det närmare 2 000 ungdomar 
som sökte dessa jobb och 747 ungdomar 
erbjöds 100 timmar sommarjobbspraktik. 
55 procent av ungdomarna var tjejer och 
45 procent var killar.

Rekryteringsmässan anordnades för 
fjortonde gången under året. 170 företag 
fanns på plats och erbjöd sammanlagt 
1 829 lediga arbetstillfällen. 310 av de er-
bjudna jobben tillsattes inom två månader 
efter mässan. Mässan besöktes av totalt 
7 000 personer i Västerås och Eskilstuna.

Näringsliv och arbete
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DAGS ATT SÖKA

Sommarjobbs-
praktik 2017
För dig som går på gymnasiet och är skriven i Västerås kommun.

Vanligaste perioderna är:
Period 1:  vecka 25–28 (19 juni–16 juli)Period 2:  vecka 29–32 (17 juli–13 augusti)Du kan bara få en av perioderna, men kan söka båda.

Ansök på:
www.vasteras.se/sommarjobbFrån 6 februari till 7 mars

På webbplatsen får du svar på de vanligaste frågorna.Du kan även mejla din fråga till: sommarjobb@vasteras.se
Samordnare för sommarjobbspraktiken 2017 är AMA Arbetsmarknad
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Barn i skolålder har rätt till skola även när 
de är asylsökande. 

En rad insatser har genomförts för att 
bidra till de långsiktiga utmaningarna 
 generellt på bostadsmarknaden. Exempel 
på insatser är effektivisering av bygglovs-
processen, tidigarelagda översiktsplaner 
och ökat tempo i pågående planering. 
På kortare sikt har det också handlat 
om andra lösningar, som anpassning av 
lägenheter, privatuthyrning via Mimer och 
formerandet av en intern bostadssam-
ordningsgrupp.  

För att förstärka stadens ordinarie 
arbete inom arbetsmarknadsområdet har 
flera projekt genomförts med olika externa 
parter. Vissa av de projekten har varit för 
olika grupper av nyanlända. 

Under året har en särskild förskoleverk-
samhet erbjudits asylsökande och en asyl-
skola för elever i grundskola har  startats 
på Bäckby. Dessutom har ett särskilt 
språkintroduktionsprogram startats. 

kUltUr, Fritid och dEmokrati
Västerås stad har även genomfört en rad 
andra insatser för att främja mottagande 
och inkludering, med hjälp av de extra 
statliga resurserna under året. Fritids-
gårdarna har förstärkts, utbildning i sim-

Under 2016 tog Västerås emot 1 249 
personer i det ordinarie flyktingmottagan-
det. Av dessa har 258 personer anvisats till 
kommunen av Migrationsverket. Övriga har 
själva valt att bosätta sig i Västerås, oftast 
eftersom de har anhöriga här. Utöver detta 
kom ett trettiotal ensamkommande barn 
och unga till Västerås under 2016. I slutet 
av året hade Västerås stad ansvar för 385 
ensamkommande barn och unga.

Västerås stad får pengar från staten, 
via Migrationsverket, för att ta hand 
om ensamkommande flyktingbarn och 
nyanlända. Staten har dessutom gett ett 
extra statsbidrag för 2016 på 73 mnkr. Av 
dessa användes sammanlagt 55 mnkr för 
särskilda insatser för mottagning och inklu-
dering. Totalt har Västerås stad fått drygt 
500 mnkr i statlig ersättning för verksam-
het som rör asylsökande, ensamkommande 
barn och flyktingar. Den totala kostnaden 
för samma verksamhet är lägre än den 
statliga ersättning som betalats ut. 

boEndE, arbEtE och Utbildning
De största utmaningarna Västerås stad har 
stått inför under 2016 och står inför de 
kommande åren, sett till det relativt stora 
flyktingmottagandet, är att ordna boende, 
arbete och utbildning åt de nyanlända. 

Flyktingmottagning och inkludering
kunnighet och vattenvana har hållits inom 
badens verksamhet, idrottsföre ningarna 
har fått särskilt stöd för mottagande och 
inkludering och Västerås stad ordnade 
en sommarjobbspraktik med 60 platser. 
Västerås stadsbibliotek har blivit en form 
av mötesplats för många nyanlända och 
biblioteken har under året fått språkguider 
och utökade öppettider. Kulturskolan har 
erbjudit musikundervisning i introduktions-
klasser och Västerås konstmuseum har 
gett möjlighet till eget konstskapande med 
flerspråkiga pedagoger.  

En satsning på kvinnokaféer har genom-
förts i flera stadsdelar för att nå kvinnor 
för föräldrautbildning och samhällsin-
formation. Utbildningar i demokrati och 
mänskliga rättigheter har genomförts, där 
etablerade och asylsökande unga har fått 
mötas. 

långsiktigt arbEtE
I den akuta situationen, när antalet ny-
anlända var som störst, gjorde Västerås 
stad en genomgripande och lyckad kraft-
samling. Utmaningen ligger nu i det lång-
siktiga arbetet, då allt fler personer övergår 
från statens ansvar till kommunens (när de 
får uppehållstillstånd). Att inkludera fler i 
det svenska samhället, att integrera fler på 
bostads- och arbetsmarknaden och att ge 
fler plats inom skola och annan utbildning 
är centrala frågor många år framöver. 
Insatser inom fritids- och  kulturområdet 
kommer också att behövas för ökad sam-
hällsförståelse och  delaktighet.

Besökare kan få hjälp av språkguider 
på Västerås stadsbibliotek.
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Denna kostnadsjämförelse bygger på hur mycket de verkliga 
kostnaderna avviker från standardkostnaden.

I jämförelsen har 220 kommuner deltagit och kostnads-
jämförelsen avser kommunens utfall 2015.

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

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 lägsta gruppen.

 Västerås stads kostnader ligger i den näst 
 högsta gruppen.

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

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

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

Kostnadsjämförelser

1

2

3

4

nettokostnaDer kronor per inVånare
Politisk verksamhet 1

Insatser enligt LSS 1

Räddningstjänst 1

Gator och vägar samt parkering 1

Miljö och hälsoskydd (myndighetsutövning) 2

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar 2

Näringslivsfrämjande åtgärder 3

Parker 3

Fritidsverksamhet 4

Kulturverksamhet 4

Färdtjänst 4

Arbetsmarknadsåtgärder 4

För politisk verksamhet, insatser enligt LSS, räddningstjänst samt 
gator, vägar och parkering ligger Västerås i den grupp som har 
lägst kostnader per invånare. Att insatser enligt LSS finns i den 
lägsta gruppen förklarar varför Västerås betalar så hög avgift i det 
särskilda utjämningssystemet mellan kommunerna för kostnader 
enligt LSS. 

Området fysisk och teknisk planering för bostadsförbättringar 
går från gruppen med näst högst kostnader till gruppen med 
näst lägst kostnader jämfört med föregående år. Det beror dock 
inte på att kostnaderna i Västerås minskat nämnvärt utan på att 
kostnaderna i andra kommuner stigit. 

Verksamheter där Västerås satsar relativt mycket/har höga 
kostnader är fritid, kultur, färdtjänst och arbetsmarknadsåtgärder. 

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

För grundskolan ligger Västerås i den grupp som har lägst 
kostnader. Förskola, gymnasieskola och äldreomsorg hamnar 
i den näst lägsta gruppen. För äldreomsorgen är trenden att 
kostnaden stiger något för varje år de senaste åren jämfört med 
standardkostnaden. Kostnaderna för individ- och familjeomsorg 
hamnar i den fjärdedel som har näst högst kostnader. 

aVVikelse Mot strukturjusteraD 
 stanDarDkostnaD (anDel procent)
Grundskola 1

Äldreomsorg 2

Förskola och skolbarnsomsorg 2

Gymnasieskola 2

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

 Västerås tillhör den bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst sämsta gruppen.

 Västerås tillhör den sämsta gruppen.

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

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

rEsUltatjämFörElsEr mEd andra kommUnEr 2015
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett verktyg för att 
jämföra landets kommuner med varandra inom fem, för kommun-
invånarna, viktiga områden som beskriver kommunens kvalitet 
och effektivitet. 2016 deltog 250 av landets 290 kommuner i 
undersökningen. Västerås har deltagit sedan 2009.

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

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

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

Kommunens kvalitet i korthet

1

2

3

4

tillgängligHet * trenD

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

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

1 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
staden

1 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar

2 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar 1 

Återvinningsstationens öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar

1 

Andel som får plats på förskolan på önskat 
placeringsdatum

4 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på 
förskolan på önskat placeringsdatum

4 

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

3 

Handläggningstid för att få försörjningsstöd 1 

Det är viktigt att vi lever upp till Västerås stads motto Alltid bästa 
möjliga möte. Vid mätningar svarade 82 procent på att de får ett 
bra bemötande då de kontaktar oss via telefon. Det är mycket bra 
och vi vill bli ändå bättre. Bästa resultat i landet visar Helsingborg 
som i samma mätning uppnår 90 procent nöjda. 

De kommunala förskolorna klarar att erbjuda plats inom 
ramen för skollagens krav på plats inom 4 månader med ett 
fåtal undantag. Däremot hålls inte rutinen att föräldrar ska få 
erbjudande om plats minst två månader innan önskat datum. 
Föräldrarna till barn i förskolan uppger i högre grad än tidigare 
att de är nöjda med förskolan.

rEsUltatjämFörElsEr mEd andra kommUnEr

tryggHet * trenD

Hur trygga invånarna i Västerås känner sig 3 

Antal vårdare som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar

1 

Barn per personal i förskola, planerad 2 

Medborgarundersökningen mäter känslan av trygghet. Den 
 känslan som invånarna har ska inte blandas ihop med den 
 faktiska brottsligheten, som har minskat med 6 procent under 
samma period.
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Västerås stads webbplats vasteras.se är bäst i Sverige. Det visar 
webbundersökningen ”Information till alla” som undersöker 
innehåll och kvalitet på Sveriges kommuners webbplatser. 
Tillsammans med Mariestad och Ljusdal rankas vår webbplats 
högst i årets undersökning. Frågorna har handlat om till exempel 
vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på återvinnings-
stationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

Skolresultaten är i stort oförändrade (om vi räknar bort nyan-
lända och asylsökande) sen 2015 och ligger i nivå med våra 
jämförelsekommuner. 85 procent är behöriga till något nationellt 
program. Bästa kommun är Danderyd med 99 procent behöriga. 
De kommunala skolorna i Västerås har förbättrat sina resultat 
medan de fristående skolorna försämrat resultaten. Skolresultaten 
skiljer sig stort mellan olika skolor i Västerås. Flickorna når bättre 
skolresultat än pojkarna.

Socialstyrelsen gör årligen en nationell brukarundersökning. 
Enligt den senaste undersökningen har brukarnas bedömning av 
hemtjänst inom äldreomsorgen förbättrats. Vi låg tidigare i den 
näst sämsta och hamnar nu i den näst bästa gruppen. När det 
gäller bedömningen av särskilt boende har det inte skett någon 
förändring jämfört med de två tidigare åren.

Andelen ungdomar som återkommer till socialtjänsten ökar. 
Ungdomar och familjer med en komplex problematik och minskat 
stöd från barn- och ungdomspsyk är två orsaker till ökningen. Det 
är ingen större skillnad mellan flickor och pojkar.

inForMation ocH DelaktigHet * trenD

Hur god stadens webbinformation är till invånarna 1 

Hur väl det möjliggörs för invånarna att delta i stadens 
utveckling

1 

Hur väl invånarna upplever att de har inflytande över 
stadens verksamheter

2 

eFFektiVitet * trenD

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 3 

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

3 

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

3 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 3 

Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8 2 

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor 1 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 3 

Kostnad för gymnasieskola, kr/elev 1 

Brukarnas bedömning av särskilt boende inom 
äldreomsorgen

3 

Kostnad för plats inom särskilt boende äldreomsorgen 1 

Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom äldreomsorgen 2 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 2 

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg 2 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende 2 

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

4 

koMMunen soM saMHällsbyggare * trenD

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 3 

Andel invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd 

3 

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i Västerås

2 

Sjukpenningtalet hos invånarna 2 

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning 2 

Andel miljöbilar i stadens verksamheter 1 

Andel ekologiska livsmedel i stadens verksamheter 1 

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

1 

Andelen västeråsare som är mellan 20 och 64 år och som jobbar 
har ökat och låg 2015 på 77,5 jämfört med 73,6 när det var som 
lägst 2009. Vi ligger bättre till än de flesta av våra jämnstora 
jämförelsekommuner men strax under snittet för riket. Andelen 
förvärvsarbetande män är högra än andelen kvinnor.

Andelen invånare som fått ekonomiskt bistånd fortsätter att 
sjunka vilket är positivt. Trenden för riket är det motsatta.

I den här undersökningen mäts kommunernas miljöarbete 
med måtten andel miljöilar och andel ekologiska livsmedel. Båda 
måtten ökar varje år och vi har resultat som är bland de högsta 
i landet. Det är bidragande orsaker till att vi under 2016 fick 
utmärkelsen Årets miljökommun.
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Organisationsschema 2016-12-31

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

* Tekniska kontoret och fastighetskontoret slogs 
 ihop och bytte namn 2017 till teknik- och 
 fastighetsförvaltningen. 

kommunfullmäktige
kommunrevisionen

styrelsen för stöd, 
fritid och entreprenad

styrelsen för 
västerås stad vård och omsorg

nämnden för idrott och friluftsliv

skultuna kommundelsnämnd

miljö- och konsumentnämnden

byggnadsnämnden

tekniska nämnden

äldrenämnden

nämnden för personer med 
 funktionsnedsättning

individ- och familjenämnden

grundskolenämnden

Förskolenämnden

överförmyndarnämnden

krisledningsnämnden

valnämnden

valberedningenkommunstyrelse

stadsdirektör

stadsledningskontor

barn- och utbildningsförvaltningen

sociala nämndernas förvaltning

tekniska kontoret*

Förvaltningen för stöd, 
fritid och entreprenad

västerås stad vård och omsorg

skultuna kommundelsförvaltning

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

stadsbyggnadsförvaltningen

Fastighetsnämnden

kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

stadsarkivet

styrelsen för konsult och service servicepartner

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

kulturnämnden

Fastighetskontoret*
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Nämndernas driftredovisning, netto
    avvikelse
  bokslut budget mot budget
driFtrEdovisning, mnkr  2016 2016 2016

anslagsfinansierad verksamhet
Förskolenämnd 853,9 873,3 19,4
Grundskolenämnd 1 594,1 1 607,0 12,9
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 712,7 700,0 -12,7
Individ- och familjenämnd 694,6 758,0 63,4
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 724,0 718,7 -5,3
Äldrenämnd 1 407,1 1 344,6 -62,5
Teknisk nämnd 398,0 400,6 2,6
Kulturnämnd 183,0 186,6 3,6
Nämnden för idrott och friluftsliv 166,0 167,1 1,1
Byggnadsnämnd 22,3 24,8 2,5
Miljö- och konsumentnämnd 20,1 20,3 0,2
Skultuna kommundelsnämnd 95,1 101,1 6,0
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 177,0 178,8 1,8
Kommunrevision 3,3 3,5 0,2
Överförmyndarnämnd 11,2 11,8 0,6 
Valnämnd 1,3 1,7 0,4

summa 7 063,6 7 097,8 34,2

intäktsfinansierad verksamhet
Styrelse för Västerås vård och omsorg 22,6 -0,6 23,2
Styrelse för Konsult och Service 1,9 0,0 1,9
Fastighetsnämnd, exkl exploatering 13,1 4,6 8,5
Fastighetsnämnd exploatering 65,2 3,8 61,4
Fastighetsnämnd jämförelsestörande poster 171,8 0,0 171,8 
Teknisk produktionsstyrelse 9,2 0,0 9,2 

summa 283,8 7,8 276,0 

totalt styrElsEr och nämndEr 6 779,8 7 090,0 310,3

centralt finansierad verksamhet
Mälardalens brand- o räddningsförbund 71,6 71,6 0,0
Pensionsavstämning, avkastningskrav med mera -47,0 -55,8 -8,8
Justering ränteposter externt/internt -61,0 -63,1 -2,1
Utbetalda pensioner 169,2 167,8 -1,4
Avstämning PO-pålägg o semesterlöneskuld 6,2 2,1 -4,1
KS Kommungemensam reserv 0,2 22,5 22,3
Avsättning Miljöskuld 87,2 0,0 -87,2
Social resursfond 3,9 0,0 -3,9
Central lönepott 6,0 8,0 2,0
Ökad arbetsgivaravgft unga  4,0 4,0
Underhåll djuphamn 0,2 1,1 0,9
Merkostnad flykting  55,4 0,0 -55,4

summa 291,8 158,1 -133,7

verksamhetens nettokostnader 7 071,7 7 248,2 176,5
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Verksamhetsredovisning
 redovisat redovisat skillnad skillnad
vErksamhEtsrEdovisning, mnkr 2016 2015 2016-2015 2016-2015

Politisk verksamhet 66,7 66,4 0,3 0,5%

Gator, vägar och parker 167,7 165,7 2,0 1,2%

Räddningstjänst 71,6 70,2 1,4 2,0%

Kultur- och fritidsverksamhet 415,7 416,1 -0,4 -0,1%

Förskoleverksamhet 898,8 905,1 -6,3 -0,7%

Skolbarnomsorg 179,8 175,7 4,1 2,3%

Grundskola 1 443,8 1 409,4 34,4 2,4%

Gymnasieskola 575,6 545,8 29,8 5,5%

Äldreomsorg 1 440,3 1 459,8 -19,5 -1,3%

Personer med funktionsnedsättning 767,7 757,4 10,3 1,4%

Individ- och familjeomsorg 495,7 516,4 -20,7 -4,0%

Försörjningsstöd 243,3 238,4 4,9 2,1%

Kollektivtrafik 159,6 193,5 -33,9 -17,5%

Arbetsmarknadsåtgärder 79,3 112,1 -32,8 -29,3%

Övrig verksamhet 310,6 289,5 21,1 7,3%

delsumma verksamhetens nettokostnader  7 316,2 7 321,5 -5,3 -0,1%
enligt driftredovisning 

Ej fördelat på verksamhet enligt                           Not1 -244,5 -704,2 409,5
Räkenskapssammandraget  

sUmma all vErksamhEt 7 071,7 6 617,3 404,2 

not1

Exempel på nettokostnader som inte fördelas: Realisationsvinster och pensionsutbetalningar.

Nettokostnaderna per verksamhet skiljer sig från driftsredovis-
ningen per nämnd eftersom Västerås stads organisation gör att 
nettokostnaden för olika typer av verksamhet kan förekomma 
under flera nämnder. Verksamhetsredovisningen visar kostnads-
utvecklingen jämfört med 2015 och inte avvikelser från budget. 

I budget för 2016 kompenserades nämnderna för att möta 
löneökningar på 3,0 procent och övriga prisökningar på 1,5 
procent. Ett generellt rationaliseringskrav motsvarande 1,0 procent 
av budgetramarna gavs till nämnderna. 

Totalt sett har verksamheternas nettokostnader exklusive 
det som ej fördelas på verksamhet varit i princip oförändrade 
från 2015 trots ökade lönekostnader och övriga prisökningar. 
 Verksamheterna har totalt sett effektiviserat nettokostnaderna 
motsvarande den kostnadsökningen. 

En omfördelning med 45 mnkr har skett från förskoleverksamhet 
och arbetsmarknadsåtgärder till grundskoleverksamhet. Detta för 
att stärka grundskoleverksamheten som i jämförelser med andra 
kommuner fått relativt lite resurser i Västerås stad. För individ- och 
familjeomsorgen har nettokostnaden sjunkit sedan 2015 och det 
beror främst på att verksamheten för ensamkommande barn och 
unga redovisar ett relativt stort överskott 2016 där den statliga 
ersättningen har överstigit kostnaderna. För kollektivtrafiken beror 
förändringen främst på att Västerås stad gav Västerås flygplats 
ett aktieägartillskott på 40 mnkr 2015 och det bidraget har under 
2016 hanterats inom koncernen Västerås Stadshus AB det vill säga 
det har inte påverkat nettokostnaderna i Västerås stad 2016. 
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större inVesteringar, Mnkr

 2016 totalt

IT-utrustning 39,6 årligt
Gatu- och brounderhåll 35,0 årligt
Stadshuset underhållsinvesteringar 34,0 95,7
Energisparinvesteringar 20,1 årligt
Inventarier 18,2 årligt
Skultuna Prästgård HVB-boende 16,2 20,5
Idrottshall Bjurhovda 12,5 14,1
Östra hamnen, strandpark 8,6 8,6
Nya Lögarängsbadet 8,1 410,0
Tortunaskolan 7,2 13,2
Förskola Dingtuna 6,9 6,9

Investeringar

näMnDernas inVesteringar, Mnkr
   netto budget netto
 inkomst Utgift 2016 2016 2015

Fastighetsnämnden 11,0 187,5 176,5 525,1 251,7
Tekniska nämnden 5,2 69,0 63,8 79,6 56,0
Övriga styrelser och nämnder 0,0 57,8 57,8 130,9 60,4
Strategiska investeringar 0,0 22,3 22,3 18,9 30,3

totalt exkl fastighetsköp och exploatering 16,2 336,6 320,4 754,5 398,4

Fastighetsnämnd, fastighetsköp 0,0 9,1 9,1 0,0 2,8
Fastighetsnämnd, investeringar extern hyra 0,0 1,0 1,0 0,0 4,9
Fastighetsnämnd, exploatering 0,0 65,6 65,6 0,0 21,2

totalt, inklusive exploatering och fastighetsköp 16,2 412,3 396,1 754,5 427,3

Fastighetsförsäljning, tomträtter -179,7 0,0 -179,7 0,0 -526,5
Fastighetsförsäljning, övrigt -4,7 0,0 -4,7 0,0 -6,7

 Under våren placerades ett 50-tal park-
bänkar ut efter stadens större gångstråk. 

Arbetet med att förbättra busshållplat-
serna har fortsatt. Ett 20-tal hållplatser har 
fått ökad tillgänglighet. Skiljeboplatsens 
ombyggnad har genomförts. Upprustning-
en omfattar torgytor, belysning, gång- och 
cykelstråk och planteringar. På Bjurhovda 
har den nya idrottshallen färdigställts.

I samband med att komponentavskriv-
ning infördes i stadens tekniska verksam-
heter 2015 omklassificerades stora delar 
av gatuunderhållet från driftkostnad till 
investering. I investeringsbudgeten 2015 
avsattes 20 mnkr för investeringar i gatu-
underhållet. Satsning utökades till 35 mnkr 
i budget 2016. Större delen av medlen har 
utnyttjats till beläggningar. Ytmässigt har 
17 procent av den nya beläggningen lagts 
på gång- och cykelvägar och 83 procent 
på gator. 

Planeringen av nya Lögarängsbadet har 
pågått under hela året och byggstart äger 
rum i början av 2017.

inVesteringarV2012–2016, Mnkr
exkl exploateringsVerksaMHeten
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Årets investeringar som stäms av mot 
beslutad investeringsram uppgick till 320 
mnkr vilket är lägre än de senaste årens 
investeringsutfall.

De genomförda investeringarna 2016 
blev lägre än tidigare år trots att investe-
ringsplanen för perioden 2016–2019 var 
rekordhög. Investeringsplanen tar sikte 
på den kommande 4-årsperioden men 
innehåller också en bedömning över hur 
mycket som förväntas genomföras under 
det närmaste bugetåret. Av de investering-
ar som budgeterades för 2016 fullföljdes 
endast 42,5 procent. Investeringsramen 
utgår från ett generellt antagande att i 
genomsnitt 70 procent av de planerade 
investeringarna genomförs under året. 
Genomförandegraden är därmed betydligt 
lägre än antagandena i budgeten när man 
ser till det enskilda året 2016. Däremot 
förväntas fortfarande i stort sett samt-
liga investeringsprojekt som bevilja des i 
investeringsbudgeten 2016 bli genomförda 
under perioden 2016–2019. Förklaringarna 
till de förskjutna tidplanerna är fram-
förallt försenade detaljplaner, överklagade 
planer och upphandlingar och ny inriktning 
från berörda verksamheter. Objekt som 
försenats avser bland annat nya förskolor, 
ombyggnad av skolor, nytt äldreboende, 
nya boenden för personer med funktions-
nedsättning, småbåtshamn, vissa gatu-
investeringar och investeringar i hamnen.

Utöver de investeringar som stäms 
av mot investeringsramen tillkommer 
investeringar i exploateringsverksamheten, 
fastighetsinköp och investeringar för extern 
hyresgäst med sammanlagt 76 mnkr.

invEstEringsprojEkt 2016
Under året har en satsning gjorts på parker 
i centrum och utmed Mälaren. Stadsparken 
vid Svartån med anor från 1800-talet fick 
ett lyft med nya entréer, effektiv belysning 
och fler sittplatser. Hamnparken i Östra 
hamnen färdigställdes med gräsytor, 
planteringar, sittytor och trädäck. Vid Öster 
Mälarstrand har arbetet med att utveckla 
Mälarparken påbörjats. Löga skejtpark 
 färdigställdes och invigdes under somma-
ren. I parken finns solstolar med parasoll 
men också 2 200 kubikmeter betong. 

Exploateringsverksamhetens huvuduppgift är att förvalta, utveckla och  förädla 
stadens mark. Efterfrågan på tomter visar en markant ökning och under året 
färdigställdes närmare 900 lägenheter, vilket är den högsta siffran sedan 1990. 
Större projekt är Öster Mälarstrand, Kungsljuset 2 (Gideonsbergsskolan), 
 Lillhamra, Herrgårdsängen Gäddeholm och Norra Erikslund.

Exploatering
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pensionsåtaganden enligt blandmodell, 
vilket innebär att de pensionsförpliktelser 
som har intjänats av arbetstagare och 
pensionstagare före 1998 redovisas 

pEnsionsåtagandE
Västerås stad har i likhet med andra 
kommuner stora ekonomiska åtaganden 
för pensioner. Västerås stad redovisar sina 

Pensionsredovisning

pensionskostnaDer, Mnkr
inklusive löneskatt
 2016 2015

Förändring avsatt till pensioner  14,3 23,8
Avgiftsbestämd ålderspension 186,8 194,3
Pensionsutbetalningar 160,6 162,3

sUmma exkl finansiella kostnader 361,7 380,4

Finansiella kostnader 8,7 4,0

sUmma inkl finansiella kostnader 370,4 384,4

under ansvarsförbindelser. Från och med 
2007 beräknas pensionsskulden enligt 
RIPS 07. 

pEnsionsFond 
kapitalförvaltning 
Fonden, som startades 1 december 1999, 
har fram till och med 2016 tillförts totalt 
435 mnkr. 

Marknadsvärdet på tillgångarna uppgick 
den 31 december 2016 till 829,5 mnkr 
(779,0 mnkr). Ränteintäkter uppgick till 
0,0 mnkr (0,0 mnkr). Ändrade bestäm-
melser hos fondbolagen gör att inga 
utdelningar lämnas från och med 2013. 
Dessa återinvesteras nu direkt i respektive 
aktie- eller räntefond. 

Under 2016 har det totala mark-

nadsvärdet ökat med 50,5 mnkr, vilket 
motsvarar 6,5 procent, vilket är 0,2 procent 
lägre än fondens jämförelseindex. Av 
fondplace ringarna har svenska aktiefonder 
gett högst värdetillväxt, 33,9 mnkr och 
sämst värdeutveckling har ränteplaceringar 
haft, 4,7 mnkr. Fondernas förvaltningsav-
gifter var i genomsnitt under året cirka 0,4 
procent, vilket motsvarar cirka 3,6 mnkr.

Under året har en global aktieindex-
obligation förfallit med en realisationsvinst 
på 12,2 mnkr

Utsikterna för 2017 är blandade. 
 Räntorna är rekordlåga och Riksbanken 

håller troligen styrräntan negativ även 
under 2017. Riksbankens prognos är att 
första höjning av reporäntan sker i början 
av 2018. Och i takt med att räntor fram-
över kommer att stiga så minskar värdet 
på ränteplaceringar.  Den politiska utveck-
lingen i USA och i Europa gör dock att 
osäkerheten är stor både gällande räntor 
och aktier. Den svenska börsen steg med 
9,7 procent (inklusive aktieutdel ningar) 
förra året och bland annat med tanke på 
rekordlåga räntor borde aktier förväntas 
bidra med värdeökning även 2017, men 
osäkerheten är stor. 

 2016 2015

Kortfristiga skulder  234,5 226,9
   (avgiftsbestämd ålders-
   pension och löneskatter)
Avsatt till pensioner  359,6 336,6
Ansvarsförbindelser  2 654,1 2 729,6

sUmma 3 248,2 3 293,1

Avgår: bokfört värde  -539,3 -559,9
   finansiella placeringar  

”Återlån” i verksamheten 2 708,9 2 733,2

upplysningar oM pensionsåtaganDe, Mnkr
inklusive löneskatt

pensionsåtaganDe

FonDens MarknaDsVärDe, Mnkr

 2016 2015

tillgångar
Svenska räntebärande 314,1 309,5
Svenska aktier 416,3 382,4
Globala aktier 66,1 86,9
Likvida medel 33,0 0,2

sUmma marknadsvärde 829,5 779,0

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

MarknaDsVärDe FörDelning aV pensionsFonD

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

20162015201420132012

Totalt pensionsåtagande
inkl särskild löneskatt

Svenska aktiefonder, 50%

Svenska räntefonder, 38% 

Globala aktiefonder, 8% 

Likvida medel, 4%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Insatta medel
Indexvärde
Marknadsvärde

2016201520142013201220112010start



  33årsredovisning 2016

Upplåning
Samordningen av upplåning medför att all 
utlåning (utom till Bostads AB Mimer) sker 
via kontokrediter i koncernkontosystemet. 
Utlåningen till bostadsbolaget sker via 
enskilda lån. All utlåning sker till mark-
nadsmässiga villkor. 

Lån till stadens bolag uppgick till totalt 
till 8 838 mnkr (8 255mnkr)

Utöver utlåning till bolagen tillkommer 
fordran i form av reversfordran samt för-
lagslån till bolag på 103 mnkr (103 mnkr). 

valUtarisk 
Upplåning sker i utländska valutor när det 
ger förmånligare villkor än lån i svenska 
kronor. Vid årsskiftet fanns upplåning 
av nominellt 150 miljoner USD samt 
10  miljoner EUR, motsvarande cirka 
1 416 mnkr. Valutarisker vid lånetillfället 
samt vid  räntebetalningar och åter-
betalningar av lån i utländsk valuta är helt 
eliminerade genom valutaderivat. 

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

Internbanken hade vid  årsskiftet  
 ränteswapavtal för motsvarande 
2 950 mnkr (2 825 mnkr). Totala ränte-
kostnader uppgick till 76 mnkr (exklusive 

Syftet med stadens internbank är främst 
att förse staden och dess bolag med 
finansiering till lägsta möjliga räntekostnad 
för koncernen. Genom samordning av 
lånebehov uppnås stordriftsfördelar som 
underlättar en effektiv upplåning både 
på svensk och utländsk penning- och 
kapitalmarknad. Även kapitalförvaltning 
och samordning av koncernens likviditet 
och placeringar ingår i internbankens 
uppdrag. Verksamheten bedrivs utifrån 
styrdokument fastställda av kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen och präglas 
av låg risknivå. I juni 2015 fastställdes en 
finanspolicy som samordnar all upplåning 
och finansriktlinjer fastställdes senast i maj 
2015. 

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

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

upplåning

Den samordnade upplåningen hanteras främst 
genom ett fåtal stora låneprogram.
  Utnyttjat 
  utrymme 
låneprogram och låneram 2016-12-31
avtalade kreditlöften mnkr mnkr

Svenskt certifikatprogram 4 000 2 404
Europeiskt certifikatprogram 5 454 1 416
Svenskt obligationsprogram 6 000 4 975
Europeiska Investeringsbanken 1 800 300
Kreditlöften 2 000 0
Kontokrediter 550 0

Totalt 19 804 9 095

Stadens totala låneportfölj inklusive banklån upp-
gick vid årsskiftet till 9 095 mnkr (8 515 mnkr). 

ränterisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning min max 2016-12-31

< 1 år 20% 60% 37%
1-4 år 20% 50% 30%
4-6 år 10% 40% 22%
> 6 år 0% 30% 12%

Den genomsnittliga återstående räntebindnings-
tiden är på bokslutsdagen 2,3 år och den genom-
snittliga räntan 1,24 procent inklusive stadens 
och Bostads AB Mimers räntederivat. Exklusive 
alla derivat är motsvarande siffror 0,5 år och 
-0,24 procent. 

Finansieringsrisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende 
kontokreditsupplåning min max 2016-12-31

< 1 år 25% 65% 46%
1-4 år 20% 60% 37%
4-6 år 5% 50% 14%
> 6 år 0% 30% 4%

Krav finns också på att kapitalförfall, minskat 
med finansiella omsättningstillgångar, under 
de närmaste 12 månaderna ska till 65 procent 
 täckas av outnyttjade kreditlöften. Vid årsskiftet 
var 109 procent täckt.

Internbanken

internbankens ForDringar ocH skulDer 2016-12-31 (Mnkr) 

Fordringar (exklusive förlagslån)  skulder 
BBostads AB Mimer  4 705     Svenskt certifikatprogram   2 404    
Mälarenergi AB  –       Europeiskt certifikatprogram   1 416    
Övriga bolag och kommunalförbund  10     Svenskt obligationsprogram   4 975    
Placeringar  –       Svenska banker och institut   –      
Koncernkonto, fordran på banken  74     Utländska banker och institut   300    
Koncernkonto, fordran på bolagen  4 123     Koncernkonto, skuld till banken   –      
Övriga bankkonton samt skattekonto  1 505     Koncernkonto, skuld till bolagen   24  

totalt   10 417      sUmma   9 119     

  Stadens räntebärande nettotillgång    1 298       

  totalt   10 417     



34 årsredovisning 2016

högsta krEditbEtyg 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor´s har i september 2016 bekräftat 
stadens kreditbetyg vilket är det högsta 
möjliga, AAA. Det motiveras av att stadens 
finansiella styrning fortsatt anses vara 
mycket stark. Utsikterna bedöms vara 
stabila. 

• långfristig rating: aaa, stabila utsikter 
 ”minimal kreditrisk”, 
 högsta kreditvärdighet 
• svenskt certifikatprogram: k1 
 ”mycket god återbetalningsförmåga”, 
 högsta kreditvärdighet
• internationellt certifikatprogram: a-1+ 
 ”mycket god återbetalningsförmåga”,  
 högsta kreditvärdighet

borgEn och pantEr  
Västerås stads samlade borgensansvar 
har sedan föregående år minskat med 
7,2 mnkr och uppgår per 31 december 
till 239,6 mnkr. Det är främst borgen för 
bostadslån utan pantbrevssäkerhet som 
minskat med 4,4 mnkr. Borgen för Vafab-
Miljö Kommunalförbund har minskat med 
2,7 mnkr. 

räntederivat: 10,1 mnkr). Marknadsvärdet 
för räntederivat uppgick på bokslutsdagen 
-153,8 mnkr. Då derivaten är klassade som 
säkringsintrument har värderingen ingen 
påverkan på stadens resultat. 

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

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

lånEskUldEn 
Den samlade låneskulden för koncernen, 
exklusive förlagslån från staden, uppgick i 
bokslutet till 8 843,9 mnkr (8 226 mnkr). 
Låneskulden (inklusive utnyttjade check-
krediter) fördelas enligt följande: 
Bostads AB Mimer  4 705 mnkr
Mälarenergi AB  3 623 mnkr
Västerås stads Strategiska  240 mnkr
   Fastigheter AB
Övriga bolag samt  276 mnkr
   kommunförbund

Staden har vid årsskiftet en räntebärande 
nettotillgång på 1 297 mnkr (1 141 mnkr). 
Händelser som påverkat nettotillgången 
positivt är bland annat försäljning av 
tomt rätter, 118 mnkr, tillfälligt flyktingstöd, 
55 mnkr samt en byggbonus på 41 mnkr. 

 mnkr
 2016 2015

tillgångar
marknadsvärde
Räntebärande tillgångar 59,1 52,4
Svenska aktier 75,0 71,2
Globala aktier 8,0 12,9

sUmma marknadsvärdE 142,1 136,5
sUmma bokFört värdE 96,3 93,6

rEsUltat
intäkter
Räntor och aktieutdelning 2,7 2,7
Realisationsvinster 2,9 2,8

 5,5 5,5
kostnader
Räntekostnader 0,0 0,0
Realisationsförluster 0,0 0,0
Förvaltningskostnader -0,1 -0,2

 -0,1 -0,2
årets avkastning 5,4 5,3

disponibla mEdEl
Ingående disponibla medel 18,2 16,7
Bidrag ur fonden -2,0 -2,5
Avsättn till disponibla medel 4,0 4,0

Utgående disponibla medel 20,2 18,2

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

Enligt reglementet för Kulturfonden 
får avkastningen, sedan 25 procent därav 
lagts till kapitalet, användas för bland 
annat stadens förskönande och stödjande 
av kulturell verksamhet. Avkastningen ska 
inte användas för sådana ändamål som 
normalt bekostas av skattemedel. Årets 
avkastning uppgår till 5,4 mnkr. Ur fonden 
har under året disponerats 2,0 mnkr för 
olika kulturella ändamål. 

Kulturfonden
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Koncernstruktur

kommunalförbundVästerås stadshus ab

Västerås staD

Västmanlands teater, 49%gurkstaden ab, 100%
björnklockan ab, 100%

bostads ab Mimer, 100%

mälarenergi 
vattenkraft ab, 100%
mälarenergi 
Försäljning ab, 100%
mälarenergi Elnät ab, 65,1%
Fibra ab, 59%

övriga aktiebolag

nya Västerås 
Flygplats ab, 100%

Västerås marknads- och
näringslivsaktiebolag, 100%

Mälarenergi ab, 100%

Västerås stads strategiska
Fastigheter ab 100%

Utvecklingsfastigheter 
i västerås ab, 100% 
västerås Flygfastigheter, 100%
geddeholms ab, 100%
Fastighetsaktiebolaget  
Elledningen, 100%
västerås Fastighet 
kungsängen ab, 100%

samkom ab, 100%

Västerås parkering ab, 100%

Mälarhamnar ab, 55%

Västerås central, 49% Västmanlandsmusiken, 90%

Mälardalens brand- och 
räddningsförbund, 81,9%

VafabMiljö  
kommunalförbund, 43,6% 

vafabmiljö ab, 100%
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Västerås stad strävar efter att genom olika former 
av kommunikation och dialog göra det möjligt för 
 invånarna att delta i stadens utveckling. Ett exempel 
är ”Tyck om din innerstad”.

Som helhet upplevs Västerås som en bra plats att 
leva och bo i. Det som drar ner resultatet något är 
trygg heten och möjligheten att hitta bra bostäder.
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Västerås stads nämnder och styrelser
Många nya förskoleavdelningar för 

kommunala förskolor planeras att byggas 
under kommande år. Därför har ett nytt 
koncept för dessa tagits fram. En funk-
tionsvärdering av de befintliga förskolornas 
lokaler och utemiljöer har påbörjats för att 
få en likvärdig pedagogisk kvalitet.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Förskoleenkäten visar på en positiv 
utveckling av de variabler som finns i de 
kommunala förskolornas följekort. En 
påtaglig förändring är att allt fler föräldrar 
ger högsta betyg till förskolorna på frågan 
om de är nöjda med verksamheten i deras 
barns förskola (en ökning från 45 procent 
2015 till 60 procent 2016). Även frågorna 
om information till föräldrar och om barns 
inflytande och delaktighet visar på en posi-
tiv utveckling, om än på lägre nivåer. Det 
tyder på att de insatser som genomförts för 
att förbättra detta har givit resultat. Även 
införandet av barnhälsoteam för special-
pedagogiskt arbete har fått genomslag. 
Barns nöjdhet ligger på en jämn och hög 
nivå.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Förskolenämnden redovisar ett överskott 
mot budget på 19,3 mnkr (1,9 procent av 
omslutningen).
• Överskott, i tilldelningsekonomin 

(15,3 mnkr), främst på grund av färre 
barn än budget i förskolan och tillfällig 
budgetreserv

• Överskott även hos den kommunala 
huvudmannen (4,0 mnkr).

Tilldelningsekonomin redovisar 62 barn 
färre än budgeterat i kommunala och 
fristående förskolor. Det motsvarar en 
kostnadsminskning med 8,6 mnkr.

Den kommunala huvudmannen redo-
visar ett överskott på 4,0 mnkr, främst på 
grund av fler barn i kommunala förskolan 
än budgeterat och högre statsbidrag.

Resultatet är en förbättring mot före-
gående år med 6,0 mnkr.

försKolenämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Rekryteringen av personal till de kommu-
nala förskolorna inför hösten 2016 har varit 
svår. Det är stor brist på förskollärare, och 
det är även svårt att rekrytera förskole-
chefer och barnskötare. Bristsituationen 
är delvis ett nationellt problem, och i den 
senaste nationella statistiken (från hösten 
2015) hade de kommunala förskolorna i 
Västerås en relativt hög andel förskollärare. 
Dessutom är Västerås ingångslöner och 
lönenivå för förskollärare låga. Situa tionen 
har bidragit till ökad stress bland medarbe-
tare och chefer, hög och ökande sjukfrån-
varo och svårigheter att få tag i vikarier. 
Insatser har gjorts för att förbättra arbets-
miljön, både på enhetsnivå och genom att 
exempelvis bygga nya för skolor, och en 
samordnad rekrytering pågår löpande. 

En fristående förskola har avvecklats 
under våren efter beslut i nämnden om 
indraget godkännande. En kommunal 
förskola för asylsökande barn med rätt till 
allmän förskola, Introduktionsför skolan, 
startade i april 2016 till följd av den 
stora ökningen av asylsökande i Västerås. 
Nämnden har dock beslutat att lägga 
ner den från februari 2017, då behovet 
inte längre finns. Antalet dagbarnvårdare 
inom kommunal verksamhet har minskat 
med 30 procent under 2016 på grund av 
rekryteringssvårigheter, och förvaltningen 
har därför i uppdrag att se över de fram-
tida förutsättningarna för verksamheten. 
Antalet dagbarnvårdare i enskild regi har 
samtidigt ökat.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Nämnden har under året arbetat för en för-
bättrad och likvärdig pedagogisk kvalitet 
i förskolan. Bland annat har en ny modell 
för fördjupad tillsyn av fristående förskolor 
tagits fram. Utgångspunkten är att urvalet 
av de förskolor som granskas ska vara 
riskbaserat, snarare än att enbart utgå från 
bestämda intervall. För att öka nämndens 
insikt i hur ekonomi, bemanning, med-
arbetarfrågor, kundnöjdhet och kvalitet är 
på enskilda förskolor, har nämnden följt 
fyra exempelförskolor. 

  budget-
utfall budget avvikelse

854,0 873,3 19,3

peDagogiska näMnDer
de pedagogiska nämnderna (förskole-, 
grundskole- samt utbildnings- och 
arbetsmarknads nämnen) har en 
gemensam förvaltning, barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
 Förvaltningen är  organiserad i en 
tilldelnings ekonomi, som fördelar 
resurser till både  kommunala och 
 fristående enheter, samt en del som 
har ansvar för  utförandet av de 
 kommunala  förskolorna och skolorna. 

varje pedagogisk nämnd har alltså 
ansvar för såväl tilldelningsekonomi 
som ekonomi för den kommunala 
utföraren. 
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Social hållbarhet och likvärdiga skolor är 
viktiga områden för nämnden. Den tidigare 
IDA-verksamheten (Inkludering, Delaktig-
het, Aktivitet) har flyttat in i nämnden, 
och omvandlats till inkluderingsteam som 
nu etablerat sig. Alla kommunala skolor 
arbetar med att skapa bättre förutsätt-
ningar för en likvärdig pedagogisk kvalitet 
på respektive enhet, om än på olika sätt. 
Många utgår ifrån det kollegiala lärandet 
i detta arbete. Tjänsterna som förstelärare 
har fått ny form och permanentats i syfte 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
elevernas kunskapsutveckling och likvärdig 
skola. Ytterligare en särskild undervis-
ningsgrupp, Apalbygruppen, har avveck-
lats  under året för att istället inkludera 
eleverna på sina hemskolor. Skolorna har 
ett fortsatt kompetensutvecklingsfokus 
gällande inkluderande lärmiljöer och 
fortsätter att följas upp inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt är 
en likvärdig skola fortsatt en stor utmaning 
för Västerås stad.

Utifrån att nämnden identifierat ett 
behov att utveckla fritidshemmen, har ett 
fritidshemslyft inletts för ökad kvalitet i 
verksamheten. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
De elever som slutade årskurs 9 vår-
terminen 2016 innefattade nyanlända och 
asylsökande elever i högre utsträckning 
än tidigare år. Då den gruppen har svårt 
att nå godkända betyg under sin skoltid, 
innebar det att betygsresultaten som 
helhet försämrades. Sett till övriga elever 
har andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet ökat något i Västerås, men 
mindre än i riket och i jämförelsekommu-
ner. De kommunala skolorna i Västerås har 
förbättrat sina resultat lika mycket som 
andra kommunala skolor, medan resultaten 
försämrats i fristående skolor i Västerås. 
Skolresultaten skiljer sig kraftigt mellan 
olika skolor i Västerås.

grundsKolenämnden
viktiga händElsEr UndEr årEt
Under läsåret 2015/2016 kom många 
asylsökande elever till de kommunala 
grundskolorna i Västerås, vilket gjorde 
att nämnden beslutade att öppna en ny 
skola, Introduktionsskolan, i januari 2016. 
Då antalet asylsökande i Västerås nu åter 
minskar, har nämnden beslutat att lägga 
ner skolan från februari 2017. Det finns 
dock fortfarande många nyanlända elever i 
Västerås kommunala skolor.

Lärarlönerna i Västerås ligger i dags-
läget något under medianen, vilket försvå-
rar att rekrytera lärare med rätt kompetens. 
Den statliga satsningen lärarlönelyftet 
har inneburit ökade löner för vissa lärare 
och en ökad lönespridning. Villkoren för 
satsningen, bland annat att enbart ett 
begränsat antal lärare fick ta del av den, 
har dock inneburit att arbetet med att 
nå rätt lön för samtliga medarbetare har 
försvårats och att arbetsmiljön på skolorna 
har påverkats negativt inom arbetslagen 
och för chefer.

Västerås stad fick utmärkelsen Årets 
skolmatskommun 2016 för andra året i 
rad.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Under året har flera olika insatser genom-
förts för att stärka den kommunala grund-
skolans vetenskapliga grund. Samarbeten 
pågår med Mälardalens högskola, andra 
lärosäten och Skolverket, exempelvis 
Läslyftet och matematiksatsningar. En 
vetenskaplig expert har anställts, som stöd 
för skolornas arbete med bland annat 
kollegialt lärande. Kollegialt lärande mellan 
rektorer genomförs för att stärka deras roll 
som pedagogiska ledare. Genomlysning 
i både grundskola och grundsärskola har 
haft ett fokus på pedagogisk kvalitet.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Grundskolenämnden redovisar ett över-
skott mot budget på 12,9 mnkr (0,6 pro-
cent av omslutningen)
• Överskott, i tilldelningsekonomin, 

11,8 mnkr främst på grund av färre 
elever än budgetram (4,7 mnkr) och ej 
förbrukad budgetreserv.

• Kommunala huvudmannen inom 
grundskola redovisar ett överskott med 
1,1 mnkr. En förbättring mot före gående 
år med 20,7 mnkr.

Resultatförbättringen hos den kommunala 
huvudmannen är grundad i ett målmedve-
tet arbete för att nå en ekonomi i balans:
• Omfördelning av budgetram mellan de 

pedagogiska nämnderna inför 2016.
• Tillskott till grundskolans ersättningar 

med 14 mnkr via omfördelningen mellan 
nämnderna och 5 mnkr i ramtillskott 
från kommunfullmäktige.

• Genomlysning av alla 6-9-enheter 
hos kommunala huvudmannen under 
verksamhetschefens ledning, med mål 
att spara minst 10 mnkr.

• Genomlysning även av F-5-enheterna 
hos kommunala huvudmannen under 
verksamhetschefens ledning.

  budget-
utfall budget avvikelse

1 594,1 1 607,0 12,9
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Inom ramen för gymnasieutredningen har 
nämndens behov av att stärka styrningen 
av introduktionsprogrammen uppmärk-
sammats och en ny modell för detta har 
införts. Dessutom har ersättningarna per 
program till fristående skolor setts över.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Betygsresultaten från avgångseleverna vår-
terminen 2016 visar på en betygs poäng, 
som är oförändrad från tidigare år och i 
nivå med riket och jämförbara kommuner. 
Genomströmningen visar hur stor andel 
av eleverna som påbörjat ett gymnasie-
program på hösten ett visst år, som tre år 
senare fått en gymnasieexamen. Denna 
andel var 65,6 procent i Västerås 2016. 
Det sammantagna värdet i Västerås ligger 
strax över jämförelsekommunerna och 
riket. Högskoleförberedande program har 
en god genomströmning (79,1 procent). På 
yrkesprogrammen är genomströmningen 
lägre, enbart 61,4 procent, vilket istället är 
väsentligt lägre än jämförelsekommuner 
och riket, som ligger runt 70 procent. Både 
kommunala skolor och fristående skolor 
har en klart lägre genomströmning än 
riket på yrkesprogrammen. Insatser för att 
förbättra genomströmningen inom de kom-
munala skolorna har genomförts, bland 
annat genom att skapa gemensamma 
arbetsgångar inom elevhälsan. 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den redovisar ett utfall mot budget på 
-12,7 mnkr (-1,6 procent av  omslutningen).
• Underskott i tilldelningsekonomin 

(-4,4 mnkr) främst på grund av 
högre kostnader för vuxenutbildning 
(-8,4 mnkr) än budgeterat.

• Underskott hos den kommunala huvud-
mannen inom gymnasie- och vuxen-
utbildning (-8,3 mnkr).

utbildnings- och 
arbetsmarKnadsnämnden
viktiga händElsEr UndEr årEt
Antalet asylsökande och nyanlända ökade 
kraftigt i Västerås under 2016, vilket har 
lett till både ett ökat antal elever som läser 
språkintroduktion och en ökad efterfrågan 
på svenska för invandrare och vuxenut-
bildning. Nämnden har därför beslutat 
att starta en ny gymnasieenhet, Langeska 
gymnasiet, för introduktionsprogram från 
hösten 2016 med målgruppen nyanlända 
elever.

En ny samverkan med Arbetsförmed-
lingen har inletts, som innebär att Arbets-
förmedlingen finansierar vissa arbetsmark-
nadsinsatser i kommunal regi. Detta har, 
tillsammans med effektiviseringar, mildrat 
effekterna av Västerås stads besparingar 
inom arbetsmarknadsområdet.

Nämnden har fattat flera viktiga lokal-
beslut under våren, exempelvis utökning 
av inhyrda lokaler för Frimanska samt 
Carlforsskas vuxenutbildning, nya lokaler 
för hantverksprogrammet på Carlfors-
skas gymnasium, inhyrning av lokaler 
för Wegas, upphandling av lokaler för 
 Tranellska gymnasiet, inhyrning av lokaler 
för Västerås yrkeshögskola och utveckling 
av Frimanskas Lärcentrum i nya lokaler. 
Sedan augusti är även Hahrska gymnasiet 
helt på plats i sina nya lokaler i Koppar-
lunden i centrala Västerås.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har uppdragit till förvaltningen att genom-
lysa helheten av gymnasieutbildningar i 
staden och i länet. Genomlysningen ska 
ge underlag för nämnden att värdera 
behovet av förändringar i programutbud 
och förläggning av utbildningar avseende 
de egna kommunala gymnasieskolorna. 

Tilldelningsekonomin redovisar ett  utfall på 
-4,4 mnkr.
• Gymnasieskola, nämnd, förvaltnings-

administration, 0,4 mnkr.
• Fler elever i Vuxenutbildningscentrum, 

-8,4 mnkr.
• Arbetsmarknadsåtgärder, 3,6 mnkr.

Den kommunala huvudmannen redovisar 
ett underskott på -8,3 mnkr.
• Kommunala gymnasie- och gymnasie-

särskolor, 0,6 mnkr.
• Kommunal vuxen- och YH-utbildning, 

-8,9 mnkr.
Resultatet är en förbättring mot före-
gående år med 5,2 mnkr.

Vuxenutbildningen beräknar ett underskott 
för helåret, både i tilldelningsekonomin 
och hos den kommunala huvudmannen. 
 Antalet studerande inom Sfi har ökat 
 kraftigt under de senaste åren. Under-
skottet har dock uppkommit på grund 
av ökade kostnader för rättighetsstyrda 
utbildningar. Antalet utbildningsplatser på 
yrkesutbildningar har dragits ned för att 
klara årets planerade besparingar. Antalet 
studerande inom Sfi och grundläggande 
utbildning förväntas fortsätta att öka.

Den kommunala huvudmannen redo-
visar ett stort underskott inom vuxenut-
bildning, främst på grund av minskat antal 
elever.

  budget-
utfall budget avvikelse

712,7 700,0 -12,7
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  budget-
utfall budget avvikelse

694,6 758,0 63,4

till bostäder för sociala  ändamål och 
kommunens ordnade flykting mottagande 
har tagits fram. 

Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldrådgivningen förtyd-
ligades när uppdraget flyttades från 
skuldsaneringslagen till socialtjänstlagen 
1 november 2016. Antalet hushåll med 
försörjningsstöd och den genomsnittliga 
bidragstiden minskar. Kostnaden för för-
sörjningsstödet totalt sett har ökat sedan 
2015. Även genomsnittlig kostnad per 
hushåll och månad har ökat. Tre faktorer 
som påverkar kostnaden är antalet barn i 
hushållen, höjd norm för barn samt ökade 
boendekostnader.

barn och ungdom
Kostnaden för vård i familjehem och 
på institution ökar för barn. Fler barn 
placeras utifrån behov av skydd och då 
ofta tillsammans med en förälder. Några av 
institutionsplaceringarna rör familjer med 
flera barn vilket påverkar vårdkostanden. 
Vård i familjehem och på institution för 
ungdomar minskar.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
kund Myndighetskontoren har 

en hög tillgänglighet och 
 bemötandet upplevs som 
mycket gott.

kvalitet Andelen personer som ej 
återaktualiseras minskar.

Ekonomi Det ekonomiska resultatet 
för individ och familjenämn-
den slutar med ett överskott 
för 2016.

medarbetare Personalomsättningen är hög 
och verksamhetsområdet 
har fortsatt svårigheter med 
rekrytering av socionomer.

indiVid- och 
familjenämnden
viktiga händElsEr UndEr årEt
Flykting
Västerås har under 2016 uppnått upp-
draget att ordna boende för de 258 nyan-
lända som enligt fördelningstal anvisats 
till Västerås. Det har varit en utmaning 
som inneburit att staden behövt se över 
sin interna samverkan kring bostadsfrågor. 
Mimer har utökat antalet lägenheter till 
samverkansavtalet, och de flesta bostä-
der som fördelats till anvisade har varit 
lägenheter från Mimer. I slutet av året har 
blockhyrning av campingstugor varit en 
tillfällig lösning för att ta emot nyanlända.

vuxen missbruk och övriga vuxna
Både antalet nya ärenden och antalet som 
placeras på institution och i öppenvård 
inklusive boende har fortsatt att öka de 
senaste åren. Verksamhetsområdet visar 
på ett negativt resultat på 6 mnkr jämfört 
med budget. Underskottet beror främst på 
att kostnaderna för öppenvård vuxen är 
högre än budget men även kostnaderna 
för institutionsvård och familjehemsvård är 
högre än budget. Sett över hela 2010-talet 
så har vårdkostnaderna årligen ökat med 
5-6 mnkr. Undantag är åren 2012-13 då 
ökningen var betydligt högre. Trenden i 
riket är en fortsatt ökning av vårdkostnader 
och av antal personer i tvångsvård för 
missbruk.  

boende
Liksom föregående år har bostadsmark-
naden 2016 i Västerås präglats av stor 
efterfrågan och liten tillgång på hyres-
lägenheter. Antalet hemlösa som rapporte-
rades i hemlöshetkartläggningen var 586 
vilket är cirka 300 personer färre än 2015. 
Nämndens bedömning är att antalet hem-
lösa inte har minskat utan att minskningen 
beror på att färre egenbosatta flyktingar 
rapporterats. Antalet uteliggare minskar 
från 97 till 95 personer. Under året har 
sex gruppbostadsplatser tillkommit och 
det har skett en utökning med fem  extra 
akutplatser under årets kalla  månader. Ett 
nytt samverkansavtal för att få tillgång 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Antalet våldsrelaterade ärenden har ökat 
kraftigt trots att antalet aktualiseringar för 
barn och unga minskat. 

Det totala antalet ensam kommande  
barn har minskat, dels på grund av 
minskad inströmning men också att många 
asyl sökande barn fyllt 18 år eller skrivits 
upp i ålder och därmed förts över till 
Migrationsverkets ansvar.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Det ekonomiska resultatet för individ- och 
familjenämnden slutar på ett överskott på 
63,4 mnkr för 2016. De främsta orsakerna 
till det positiva resultatet är svårigheten 
att tillsätta vakanta tjänster på myndig-
hetskontoren samt lägre kostnader för 
försörjningsstödet och vårdkostnader 
ungdom än budgeterat. Men största delen 
42,7 mnkr härrör från mottagningen av 
ensamkommande flyktingbarn.
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bostad för barn och ungdom – 
köpta placeringar
Externa placeringar vidtas när lämpligt 
 boende saknas i Västerås. I de fall nämn-
den har köpt externa placeringar för barn 
och ungdom så har dessa blivit kostsam-
mare per person än beräknat. Nämnden 
för personer med funktionsnedsättning har 
ett sammantaget ansvar avseende kost-
nader för enskilda som tillhör nämndens 
målgrupp. Med anledning därav betalar 
nämnden för närvarande för elever som 
går i statlig gymnasieskola för elever med 
 rörelsehinder, så kallat RH gymnasium. Det 
medför att hemkommunen har ett kost-
nadsansvar för elevernas behov av stöd 
och service i elevhemmet under skoltiden.

myndighetsutövning
Arbetssituationen inom biståndsenheten 
har varit ansträngd under en längre period 
bland annat beroende på stor ärende-
mängd vilket medfört långa handlägg-
ningstider och bristande uppföljning av 
 behovsbedömda insatser på individnivå. 
Såväl antalet personer inom LSS person-
krets som antalet personer med insatser 
inom Socialtjänstlagen har ökat väsent-
ligt under de senaste åren. Jämsides 
med denna ökning av antalet personer 
har kvalitetskraven gällande utredning, 
dokumentation och uppföljning ökat under 
samma period. I avsaknad av budgetmedel 
har nämnden, med stöd av statliga presta-
tionsmedel gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning, avsatt särskilda 
medel för utökning av antalet bistånds-
handläggare under 2016. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
kund
Av de svar som inkommit på en av nämn-
den utskickad enkät är de enskilda nöjda 
beträffande delaktighet och bemötande i 
samband med utredning. Det finns dock 
behov av att utveckla tydligheten i doku-
mentationen inom myndighetsutövningen. 
Inga uppföljningar har genomförts under 
2016 avseende nöjdhet och delaktighet i 
samband med genomförandet av insatser. 

nämnden för personer med 
funKtionsnedsättning 

viktiga händElsEr UndEr årEt
personlig assistans
Kostnaderna för personlig assistans ökar 
för varje år. Merparten av kostnaderna 
avser Försäkringskassans beslut enligt 
 socialförsäkringsbalken vilket innebär 
att kommunen betalar för de 20 första 
timmarna per vecka och person. De 
kommunala besluten enligt LSS ökade 
ytterligare under 2016 beroende på ökat 
antal ansökningar, tillfälliga utökningar av 
assistans samt retroaktiva utbetalningar 
av assistans ersättning till följd av domslut. 
Kostnader för personliga assistenters 
sjuklöner hos privata assistansföretag ökar 
också. Detta är ett kommunalt kostnadsan-
svar som inte kan påverkas. Ny rättspraxis 
för personlig assistans gäller sedan juni 
2015 avseende de kriterier som är bety-
dande för vem som kan beviljas insatsen.  

daglig verksamhet 
Per den 31 december 2016 fanns 656 
aktiva deltagare som leverantörerna inom 
daglig verksamhet får ersättning för. Jäm-
fört med 2015 har antalet deltagare ökat. 
Ett utvecklingsarbete pågår för att se över 
möjligheterna för målgruppen att erhålla 
anställning. 

boendestöd
Antalet personer med boendestöd har ökat 
under året. Antalet beställda och utförda 
timmar har minskat. Detta beror dels 
på att utredningsarbetet har utvecklats 
mot högre träffsäkerhet i bedömningen 
av behov och dels på mer systematik i 
uppföljningen. 

kvalitet
Vi ser ett gott resultat för ökad själv-
ständighet då flera personer än förväntat 
har gått vidare från daglig verksamhet till 
anställning eller studier. Det finns dock 
även här vissa brister i dokumentationen 
inom myndighetsutövningen. Flera av 
nämndens utförare behöver tydliggöra 
vilka metoder de använder sig av inom 
sina verksamheter för att säkerställa god 
kvalitet.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Fler med personlig assistans (-6,7 mnkr) 
och ökat antal köpta platser för barn och 
ungdom (-3,2 mnkr). Färre utförda boende-
stödstimmar har inneburit lägre kostnad än 
budgeterat (2,0 mnkr).

personlig assistans:
• Budgetavvikelsen och kostnadsökningen 

jämfört med 2015 beror dels på att 
antalet personer ökar, dels på att antalet 
timmar per person har ökat. Det är den 
kommunala delen som står för ökningen 
vilken består av assistans i avvaktan på 
beslut från Försäkringskassan, tillfälliga 
utökningar, domar samt nya beslut.

köpta platser barn och ungdom:
• Antalet köpta platser har bara blivit 

marginellt fler. Budgetavvikelsen och 
kostnadsökningen beror i stället på att 
andelen kostsamma placeringar ökat.

boendestöd:
• Nettokostnaden har jämfört med 2015 

minskat med 1,5 mnkr (4,7 procent) från 
32,9 till 31,4 mnkr.

• Det tydliga trendbrottet under 2016 är 
en följd av ett åtgärdsprogram beslutat 
av nämnden. Planering och budget för 
2017 bygger på en fortsatt minskning 
av antalet utförda timmar, dock inte  i 
samma takt som under 2016.

  budget-
utfall budget avvikelse

724,0 718,7 -5,3
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samt ombyggnation, omfattande 250-400 
lägenheter.

Äldrenämnden har uttalat sig positiv till 
att trygghetsboenden byggs. 

Projektet INNOVERSUM (INNOVations-
främjande modell för ERSättning) slut-
rapporterades i december. Förvaltningen 
ska återkomma med förslag där ersätt-
ningsmodellen prövas. 

Statliga stimulansmedel till ökad be-
manning och kunskapssatsning erhölls.

myndighetsutövning
IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) 
har genomfört en granskning av myndig-
hetsutövningen. IVO konstaterade att en-
skilda personers rätt att ansöka om bistånd 
enligt socialtjänstlagen inte begränsades 
och att nämndens riktlinjer var kända av 
biståndshandläggarna. 

Under året inkom totalt 56 domar, av 
dessa avslogs 53 överklagningar.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Av besparingsskäl beslutade äldrenämnden 
under året att inte göra en totalundersök-
ning av kundnöjdheten utifrån nämndens 
styrkort. Däremot kunde resultaten för 
några av äldrenämndens indikatorer 
 hämtas från Socialstyrelsens undersökning 
” Så tycker de äldre om äldreomsorgen 
2016”. Svarsfrekvensen i Västerås var för 
ordinärt boende 69 procent och för särskilt 
boende 64 procent.

stöd i ordinärt boende
• Den kritiska framgångsfaktorn att ”Alla 

enskilda är trygga i sin vardag” visar 
 enligt Socialstyrelsens enkät att 85 pro-
cent upplever sig trygga.

• Den kritiska framgångsfaktorn att ”Alla 
enskilda är delaktiga” visar att 91 
procent upplever sig delaktiga. 

Resultaten för de båda kritiska framgångs-
faktorerna är i paritet med de senaste fyra 
årens resultat. 

äldrenämnden  
viktiga händElsEr UndEr årEt
Ett par nämndinitiativ innebar utred-
ningsarbeten av bland annat riktlinjer 
för biståndsbedömning, förfrågnings-
underlag enligt LOV, ersättningar, avgifter, 
hemrehabilitering och boendeprocess. 
Utredningsarbetet påverkar flera ansvars-
områden inom förvaltningen. Resultatet 
har inverkan på äldrenämndens nuvarande 
och  kommande verksamhet. 

stöd i ordinärt boende
Några av resultaten av nämndinitiativen 
blev att hemtjänst och hemsjukvård inte-
greras, fler leverantörer kan vara icke-vals 
alternativ, ersättningsmodellen ändras och 
ett 2-årigt projekt för intensiv hemrehabili-
tering införs. 

En modell för beräkning av tidsåtgång 
för hemtjänstinsatser infördes. Mallen 
tar hänsyn till samordningseffekter vid 
beslut om fler insatser vid samma besök 
och bidrar till en mer enhetlig tidsättning i 
beställningarna till utförarna.

Funktionsupphandling gjordes inför ut-
byte av analoga trygghetslarm till digitala 
i ordinärt boende. Vid årsskiftet var alla 
larm (2 300) utbytta. I samband med bytet 
övertog Västerås stad kostnadsansvaret för 
kommunikationen mellan larm, larmcentral 
och individ. 

På uppdrag av kommunstyrelsen har 
ett förvaltningsövergripande arbete förts 
med att utvidga möjligheten för äldre 
att äta lunch i fler skolor i stadsdelar där 
 restauranger eller servicehus inte finns. 
Med start 1 februari omfattar det Barkarö, 
Irsta, Orresta och Hökåsen.  

särskilt boende
En funktionsupphandling av trygghetslarm 
gjordes för särskilt boende. Upphandlingen 
överklagades vilket innebär förskjutning av 
utbyte av gamla larm. 

Projektet Välfärdsteknologi i särskilda 
boenden förlängdes. Inriktning 2017 blir 
implementering av erfarenheter; teknik, 
metoder och miljö.

Fastighetskontoret fick i uppdrag att 
projektera för flera nya äldreboenden 

särskilt boende
• Den kritiska framgångsfaktorn att ”Alla 

enskilda är trygga i sin vardag” visar 
 enligt Socialstyrelsens enkät att 88 pro-
cent upplever sig trygga.

• Den kritiska framgångsfaktorn att ”Alla 
enskilda är delaktiga” visar att 79 
procent upplever sig delaktiga. 

Resultaten för de båda kritiska framgångs-
faktorerna är i paritet med de senaste fyra 
årens resultat. 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Huvuddelen (62,1 mnkr) av budgetunder-
skottet avser hemtjänst i ordinärt boende.

hemtjänst i ordinärt boende:
• Nettokostnaden jämfört med 2015 har 

minskat med 22,2 mnkr (4,8 procent), 
från 463,3 till 441,0 mnkr.

• Antalet utförda hemtjänsttimmar jämfört 
med 2015 har minskat med 93 428 (7,2 
procent), från 1 305 003 till 1 211 573. 
Skillnaden jämfört med kostnaden avser 
främst prisuppräkning.

• Antalet utförda hemtjänsttimmar i 
 januari 2016 var jämfört med januari 
2015 +0,9 procent. Samma värde 
av seende december 2016 var -13,2 pro-
cent. Det betyder att minskningstakten 
har accelererat kraftigt under året.

• Det tydliga trendbrottet avseende ut-
förda timmar och därmed kostnader 
under 2016 är en följd av ett åtgärds-
program beslutat av nämnden. Planering 
och budget för 2017 bygger på en 
fortsatt minskning av antalet utförda 
timmar, dock inte i samma takt som 
under 2016.

  budget-
utfall budget avvikelse

1 407,0 1 344,5 -62,5
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när det byggdes en ny gång- och cykelväg 
utmed Tunbytorpsgatan, en ny gång- och 
cykelväg utmed Odensvigatan och en 
genom Mälarparken. 

Västerås stad beviljades 26 mnkr i 
bidrag för att utveckla hållbara stads-
miljöer under 2017-2019. EU-projektet 
LIFE IP Rich Waters beviljades bidrag i 
slutet av året. Projektet omfattar bland 
annat vatten park för rening av dagvatten 
i  Johannisberg, skapa fria fisk- och fauna-
passager i Svartån vid två dammar med 
mera. 

I början av oktober invigdes Gilltuna 
truckstopp. Truckstoppet kommer att 
 fungera som parkeringsplats för lång-
tradare på väg. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Viktiga framgångsfakturor är en attraktiv 
offentlig miljö, fungerande infrastruktur, 
rätt utförda entreprenader och effektiv 
uppföljning av dem samt budget i balans.

Vid årets medborgarundersökning 
ökade invånarnas nöjdhet inom de flesta 
områden. 84 procent tyckte att parkerna 
i Västerås var vackra och trivsamma, 90 
procent tyckte att natur- och friluftsom-
råden i Västerås var attraktiva att besöka. 
83 procent av cyklisterna var nöjda med 
situationen för cyklister, vilket kan jämföras 
med 77 procent förra året. 

Sju av årets planerade färdigställda in-
vesteringsprojekt försenades, vilket innebär 
cirka 17 procent. Det var något mer än 
målet högst 10 procent försenade projekt. 
Till de försenade projekten hör bland annat 
Bjurhovdabadet och Skolgatan.

Kvaliteten för pågående entreprenader 
bedömdes genomgående som god. 1 okto-
ber skedde entreprenörsbyte för vinter-
väghållning av stora leder och park- och 
gatudrift på östra området. Kostnaden för 
konkurrensutsatt verksamhet minskade för 
område öster och snöröjning av stora leder 
efter upphandling. För område väster och 
centrum erhölls rabatter vid förlängningen 
av avtalen. Däremot leder ökade ytor till 
prisökning. Gatubelysningsentreprenaden 
upphandlades under perioden, med i 
princip oförändrad prisnivå. 

teKnisKa nämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Årets satsning på gatuunderhåll för totalt 
35 mnkr genomfördes. Drygt 200 000 
kvm eller cirka 3,6 procent av Västerås 
kommuns vägnät fick ny beläggning under 
året. Brounderhåll utfördes på sex broar 
under året. Planering för att kunna ersätta 
Björnöbron med en ny bro påbörjades.

Tekniska nämnden beslutade att starta 
sopsaltning av 2,5 mil av kommunens mest 
frekvent använda cykelstråk under vintern. 
Det innebär en standardförbättring för de 
som cyklar och går vintertid. Sopsaltning 
bedömdes kosta 2,3 mnkr för ett normalår 
och kommer rymmas i budgetramen.

Parkområdena i centrum och runt 
 Mälaren fortsatte att utvecklas. I början 
av juli invigdes den nya skejtparken vid 
Lögarängen. Under hösten färdigställdes 
Hamnparken vid Östra hamnen, Stads-
parken fick en upprustning främst av 
entréer och belysning och en utveckling 
av Mälarparken påbörjades. Lasse Färnlöfs 
plats vid Öster Mälarstrand invigdes under 
året. Skiljeboplatsens torg byggdes om 
och fick ny möblering, belysning, träd och 
plante ringar i urnor. Planeringen för att 
bygga om Stora torget påbörjades under 
hösten. En viktig del i planeringen var 
att ha en invånardialog under hösten, för 
att ta reda på västeråsarnas förslag. En 
utredning om Lögarängsområdets utveck-
ling startade, för att få en samsyn om hur 
ytorna ska utvecklas framöver.

Svarvarparkens lekplats på Malmaberg 
byggdes om och Djäknebergets lekplats 
kompletterades med nya lekredskap. 
Dessutom byggdes tre nya lekplatser för 
exploateringsmedel, Poesilekparken på 
Öster Mälarstrand, en ny lekplats i det nya 
området Nordanby Äng och en mindre 
lekplats på Skälby.

Gång- och cykelvägnätet utvecklades 

Årets medarbetarundersökning visade 
på fortsatt höga resultat. Tekniska kontoret 
fick 2016 ett organisationsindex på 78 
procent och engagemangsindex på 78 
procent. Resultaten i årets ledarskapsindex 
landade på 77 procent. Resultatet innebar 
en liten minskning jämfört med 2015. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEtEt
Resandet med kollektivtrafik ökade cirka 
13 procent jämfört med 2015. Den redo-
visade siffra är något för hög, eftersom 
att mätmetoden förändrades när det nya 
biljettsystemet infördes. Med anledning av 
det ökade resandet kan turtätheten be-
höva utökas för vissa linjer för att erbjuda 
god service. 

80 procent var nöjda med snöröjningen 
av de stora trafiklederna. 66 procent var 
nöjda med snöröjning och halkbekämpning 
av gång- och cykelvägar samt gatan där 
man bor. Sopsaltstråket var en satsning för 
att förbättra kvaliteten för fotgängare och 
cyklister.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Tekniska nämndens nettokostnad var 
398 mnkr, 2,6 mnkr lägre nettokostnad 
än budget 400,6 mnkr. Vinterväghåll-
ningen kostade totalt 34,1 mnkr vilket var 
5,1 mnkr mer än budget. Nettokostnaden 
var 7,7 mnkr lägre än budget exklusive 
vinterväghållningen. 

Kostnaden för kollektivtrafik var 
2,7 mnkr lägre än budget på grund av att 
ökad turtäthet för linje 3 inte beställdes 
samt att brukslinjen avvecklades. Parke-
ringsverksamhetens resultat blev 1,8 mnkr 
bättre än budget. Övrig gatuverksamhet 
fick en nettokostnad som var 1,9 mnkr 
lägre än budget främst på grund av 
lägre energikostnad för gatubelysningen. 
Parkverksamheten kostade 1,8 mnkr mer 
än budget främst på grund av ökad skötsel 
i centrumområdet såsom julbelysning och 
akut och skada. Gemensam verksam-
het kostade 2,5 mnkr mindre främst på 
grund av lägre konsultkostnad och lägre 
 personalkostnad.

  budget-
utfall budget avvikelse

398,0 400,6 2,6



  43årsredovisning 2016

 särskilda statliga medel.  Kulturnämnden 
har också fattat beslut om byggande av 
nytt besökscenter vid Anundshög, med be-
räknad invigning våren 2017. Stadsarkivet 
har under året genomfört ett införande-
projekt av ett verksamhetssystem, e-arkiv.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Under målet kvalitet lyfts Västerås 
Konstmuseums verksamhet utanför 
museibyggnaden Karlsgatan 2 som en 
framgångs faktor. Flera samarbeten har 
genomförts inom den offentliga konstverk-
samheten, bland annat med Mälarstran-
dens utvecklings AB, Mimer och  Castellum. 
Mötesplatsen Karlsgatan 2 förstärktes 
genom arrangemang och program för 
särskilda grupper. Kulturskolans elevenkät 
visar en hög nöjdhetsgrad bland eleverna 
och att skolan bedriver en uppskattad 
verksamhet. Västerås stadsbibliotek har 
ökat andelen västeråsare, som under året 
besöker huvudbibliotek och filialer en eller 
flera gånger. Andelen som använder sig 
av webbsidan ökade och visar på en ökad 
betydelse av Stadsbiblio tekets digitala 
tjänster. Andelen väster åsare som besöker 
Vallby friluftsmuseum under året ligger 
enligt årets Omnibus undersökning på 
71 procent. Värdet har legat stabilt kring 
70 procent de senaste åren.Via en lokal 
överenskommelse med Västerås stad har 
föreningarnas behov av påverkansmöjlig-
heter, inflytande och fortsatt dialog 
förstärkts via arbetet med handlingsplanen 
som skett genom Kulturstöd och arrange-
mang i samverkan mellan civilsamhälle och 
Västerås stad. Stads arkivet har förbättrat 
tillgången till delar av samlingarna genom 
att lansera Västerås bildbank. Återkoppling 
till kund har mätts och visar på en i princip 
hundraprocentig återkoppling inom två 
 dagar. Ur perspektivet kvalitet har utarbe-
tats nya processer för leverans av informa-
tion, allmänna elektroniska handlingar och 
dito pappershandlingar samt process för 
mottagande av enskilda handlingar.

Kulturnämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Under våren antog kommunfullmäktige 
det av nämnden tidigare beslutade Pro-
gram för kultur. Det är första gången ett 
motsvarande dokument antas i Västerås. 
Under 2017 ska arbetet med att om-
sätta programmet till handlingsplaner och 
aktiviteter i samarbete med övriga aktörer 
inledas. Västerås växer. Vilket medför behov 
av att föra fram nämndens verksamhets-
områden i processer av olika slag för att 
tillgodose invånarnas behov i framtidens 
Västerås. Förvaltningens medarbetare har 
deltagit i detta arbete, liksom i arbetet med 
de strategiska utvecklingsområdena.

Västerås konstmuseum har under året 
genomfört huvudprojektet av Ballongen – 
lek på riktigt med stöd av Västerås stads 
sociala resursfond. Under hösten 2016 blev 
Råby utvalt till en av 15 platser som ingår 
i Statens Konstråds satsning Konst händer. 
Västerås stadsbibliotek firade under 2016 
60-årsjubileum med flera aktiviteter. Bibib-
lioteken har under 2016 utvecklat verk-
samheten för nyanlända med stöd av de 
extra medel kommunen fått på grund av 
flyktingsituationen. En satsning har skett 
på Språkguider, språkstöd, IT-stöd, förstärkt 
IT-tillgång och förstärkta media inköp. 
Vallby friluftsmuseum har genom att extra 
medel tillförts för byggnadsvård under 
2015 och 2016 åtgärdat akuta problem på 
18 byggnader. I samband med att staden 
köper in Södra Björnön har insamling av 
föremål och byggnader från ASEAs stugby 
skett. Västerås kulturskola firade under 
2016 70-årsjubileum, bland annat med 
en konsert i april. Kulturskolan har blivit 
tilldelad 1,5 mnkr från Kulturrådet som ska 
användas till att sänka grundavgiften med 
100 kr samt genomföra riktade projekt 
mot skolor i de västra stadsdelarna. Antalet 
undervisningsplatser har ökat med två 
skolor till 18. För enheten Kulturstöd och 
arrangemang har det viktigaste under 
året varit deras arbete med nyanlända. Ett 
omfattande arbete har genomförts för att 
nå olika grupper. Aktiviteter för inklude-
ring av nyanlända har skett i samverkan 
med studieförbunden och föreningslivet. 
Sommarscen Västerås genomfördes inom 
ramen för sommarlovsaktiviteter med 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Konstmuseets följetal under området 
kund ligger stabilt. Besöksantalet visar 
att Karlsgatan 2 med de båda museerna 
har etablerat sig som en kulturarena i 
staden. Kulturskolan har i år rekordmånga 
skolor som sökt ”Skapandeskola”. Antalet 
sökande till kulturskolan har också ökat 
väsentligt, med behov av ökade resurser 
för att möta detta. Vallby friluftsmuseum 
ökar antalet virtuella besök på hemsidan 
med 10 procent.  Stadsbibliotekets lån 
per invånare är 5,5 mot 5,7 2015. Jäm-
förande tal för Linköping 5,6, Örebro 5,1, 
Helsingborg 6,4 och Eskilstuna 4,8 lån. 
Bemanningsgraden (heltidsanställda/1 000 
invånare) ligger trendmässigt lägre än 
riks- och länsgenomsnittet och i jämförelse 
med större städer.  MerÖppet på stads-
delsbiblioteket i Skiljebo har medfört att 
besökstalen där nära nog fördubblas mot 
2015. Kulturstöd och arrangemang har 
under året beviljat arrangemangsstöd till 
olika integrationsprojekt utifrån flyktings-
situation som präglat året.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Kulturnämnden visar ett positivt resultat 
2016. Det beror på en beräknad mariginal 
i ramen för hyran av Västerås konserthus. 
Utöver det har vakanta tjänster i den 
centrala administrationen också bidragit 
till resultatet. Nämndens verksamheter har 
god kostnadskontroll. Vissa avikelser mot 
budget förekommer. De beror bland annat 
på högre kostnader för IKT än planerat och 
periodiseringsförändringar bland annat för 
kostnad för laddstolpar vid Vallby frilufts-
museum och mediainköp vid biblioteken.  
Nämndens verksamheter har överlag små 
marginaler och knappa resurser i för-
hållande till uppdrag. 

  budget-
utfall budget avvikelse

183,0 186,6 3,6
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väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Ett brett utbud av anläggningar och aktivi-
teter är en kritisk framgångsfaktor i nämn-
dens kundperspektiv. Regelbundna möten 
med parasportförbundet har genomförts, 
bland annat för att belysa tillgänglighet för 
aktiva. Midnattsfotboll i Bäckby sporthall 
har erbjudits sena lördagkvällar som en 
del av det sociala arbetet.  Tillsammans 
med stadsledningskontoret pågår arbete 
med Vision Rocklunda – en målbild för 
det framtida arenaområdet.  Nytt utegym 
har byggts i Hökåsen vilket innebär att det 
finns 14 st i anslutning till motionsspår. 
Drygt 80 procent av västeråsarna anser att 
staden erbjuder ett brett utbud av både 
idrotts- och friluftslivsanläggningar vilket 
svarar mot målet.  Västeråsarnas nöjdhet 
med friluftsutbudet är också i nivå med 
uppsatta mål. Idrottsutbudet anses dock 
kunna vara bättre, utan mer specifika 
uppgifter om hur. Nämnden har som 
målsättning att öka antalet kvinnor i före-
ningarnas styrelser. Under 2016 uppgick 
andelen till 31 procent vilket är lägre än 
riksgenomsnittet om 37 procent.

Målet ”80 procent av alla aktiviteter i 
Handlingsplan Idrott ska genomföras” har 
uppfyllts. 85 procent av aktiviteterna för 
2016 har genomförts.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Föreningslivet redovisar en 10-procentig 
ökning av antalet barn och ungdomsmed-
lemmar jämfört med föregående år. Antalet 
redovisade aktivitetsdeltagare mellan 7 
och 20 år var 945 450, en liten ökning 
från året innan. Fördelningen flickor/
pojkar är 41/59 procent. Bland ledare är 
fördelningen kvinnor/män 39/61 procent. 
110 föreningar får generella bidrag, även 
det en liten ökning. Uthyrningsgraden för 
båtplatser och beläggningen på nämndens 
anläggningar ligger i nivå med tidigare år. 
De är så höga att det knappast finns ut-

nämnden för idrott och 
friluftsliV 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Vid rankingen av årets idrottskommuner 
2016 kom Västerås på 7:e plats, vilket är 
ytterligare en förbättring från året innan. 
I Naturvårdsverkets värdering av årets 
friluftskommuner var Västerås 10:a. Det är 
en markant utveckling från 2015 då kom-
munen låg på 102:a plats. Arbetet med 
anläggningar inklusive badverksamheter 
och fritidsbåtar har varit en väsentlig del 
av utvecklingen under året.  Partnerskap 
för byggande av Nya Lögarängsbadet är 
beslutat och arbetet inlett. Processen för 
byggande av ny innebandyarena pågår.  
Rocklunda konstsnöspår har varit igång 
två säsonger och har visat sig vara mycket 
uppskattat. Arbetet med ny fritidsbåthamn 
vid Lövudden pågår. Önstaskolans sporthall 
förstördes tyvärr av brand i april. Uppbygg-
nadsprocessen är inledd.  Flyktingmottag-
ande och sommarlovsaktiviteter har varit 
andra viktiga utvecklingsområden under 
perioden. Mottagande och inkludering av 
nyanlända inom idrottslivet har genom-
förts, där 35 idrottsföreningar har arbetat 
med såväl ”prova på” aktiviteter som att 
inkludera i ordinarie verksamheter. Ett stort 
antal sommarlovsaktiviteter genomfördes 
i samarbete med föreningslivet och med 
finansiering från de extra statliga medlen 
för detta.  Under hösten har en start 
för Fritidsbanken under 2017 planerats, 
med utlåning av utrustning för idrott och 
friluftsliv. Extra simundervisning för nyan-
lända har genomförts.

Under 2016 har ett 10-tal SM tävling-
ar genomförts i staden som till exempel 
Cykel SM, Jollekappjunior SM, Terräng SM, 
motorcross SM. 

Handlingsplan för idrott har reviderats 
under året och arbetet med en ny hand-
lingsplan för fritidsbåtsverksamheten har 
påbörjats.

rymme för några särskilda höjningar då det 
alltid kommer att behövas vissa marginaler 
för att tillåta rörlighet. Besökarantalen på 
stadens egna badanläggningar är fort-
farande något sjunkande. Kokpunkten visar 
dock ökande besökarantal.

Vid stadens friluftanläggning har en 
kraftig ökning av besökare med 47 procent 
skett vid Rocklunda tack vare det nya 
konstsnöspåret där 89 000 besök räknats 
in. På Björnön har antalet passeringar ökat 
med 3,4 procent under 2016.

Under 2016 tog 80 Västeråsare SM-
guld, NM-guld, VM-guld eller OS-guld på 
seniornivå.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Nämnden för idrott och friluftsliv visar 
ett positivt resultat. Det beror dock på en 
beräknad mariginal i ramen för drift-
bidrag till Kokpunkten. Det finns avvikelser 
mot budget som beror på extraordinära 
händelser som behov av ny kylanläggning 
på Rocklundaområdet, bärgningen av 
en sjunken båt i Kraftsverkshamnen och 
VIK Hockeys rekonstruktion under året. 
Nämndens personella och ekonomiska 
resurser har använts effektivt. I jämförelse 
med andra kommuner har nämnden för 
idrott och friluftsliv en liten personalstyrka i 
förhållande till verksamhetens omfattning. 

  budget-
utfall budget avvikelse

166,0 167,1 1,1



  45årsredovisning 2016

  budget-
utfall budget avvikelse

22,3      24,8 2,5

Medarbetarna på förvaltningen är 
mycket eftertraktade på arbetsmarknaden 
både i andra kommuner och privata mark-
naden. Trots detta har förvaltningen lyckats 
väl med nyrekrytering och få har valt att 
sluta. Resultatet i medarbetarenkäten har 
ökat. Förvaltningen har drivit ett projekt 
”Attraktivare arbetsgivare” under året 
och medarbetarna har utbildats i ”Klart 
medarbetarskap” som en uppföljning av 
chefernas utbildning i ”Klart ledarskap”. 
Det är en förutsättning för framtiden 
att förvaltningen lyckas fortsätta vara 
en  attraktiv arbetsgivare med det tuffa 
produktionstryck som är.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Nämndens styrkort reviderades och 
kompletterades hösten 2016. Flertalet av 
identifierade punkter i handlingsplanen 
är genomförda eller igångsatta. Några 
åtgärder behöver dock föras över till 2017 
års styrkort. 

En viktig faktor för kundnöjdheten är 
att förvaltningens verksamheter kan hålla 
tider. Det har lyckats förvånande bra, men 
bygglov klarade inte 10 veckor under en 
kortare tid i somras. Kvalitetsarbetet har 
påbörjats och kommer att fortgå under 
2017. Resultatet för förvaltningen i medar-
betarenkäten ökade markant. Oroväckande 
är dock att flera avdelningar signalerar 
kraftig stress. Det positiva resultatet ekono-
miskt är lite oroande. Det bygger på en 
högre produktion under hela året och lägre 
bemanning främst första halvåret 2016 än 
budgeterat. 

byggnadsnämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Byggnadsnämndens samtliga verksam-
heter har haft fokus på produktion och det 
har producerats som aldrig förr. Västerås 
stad behöver bygga bostäder; mycket 
bostäder. I kommunen behöver det också 
byggas  skolor, verksamhetslokaler, kontor, 
och mycket mer. Det är viktigt att stadens 
verksamheter kan bidra till bostads-
byggandet och även till övrig byggande. 
Byggnadsnämndens samtliga verksamheter 
är på  olika vis, såsom kartunderlag, planer, 
bygglov, fastighetsbildningar, bygginspek-
tioner med mera, delaktiga i byggproduk-
tionen.  

Det har under året inkommit 1 978 
 ansökningar varav 1 363 är bygglov. 
Bygglov har beviljats för 1 187 nya 
bostäder. Efterfrågan på detaljplaner har 
generellt ökat, arbetet med cirka 50 detalj-
planer med cirka 6 000 bostäder pågår 
och nya detaljplaner för cirka 800 bostäder 
har blivit klara under året.

Utvecklingsarbete är en förutsättning, 
för att klara verksamheten och bidra till 
stadens fortsatta utveckling. Samtidigt är 
det svårt när det är högtryck på produk-
tionen. Byggnadsnämndens förvaltning 
 arbetar med digitalisering främst av 
bygglovsprocessen, förändrat arbetssätt 
med bland annat byggherreplaner och 
förenklingar i enlighet med byggnads-
nämndens erbjudande. Ett annat viktigt 
långsiktigt arbete är översiktsplanering. 
Förvaltningen arbetar med revidering av 
den kommunomfattande översiktspla-
nen och även med ett antal fördjupade 
översiktsplaner varav Sätra, ett helt nytt 
utbyggnadsområde. Stadens karttjänster 
har fått ytterligare objekt såsom trygg-
hetspunkter i samlingskartan, markan-
visningar i Mälardalskartan som är en 
karttjänst inom samarbetet för fyra mälar-
städer och täckning för mobiltele foner i 
den nya täckningskartan.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Det positiva resultatet bygger främst på 
högre intäkter. Det har varit många och 
stora ärenden. Även lägre utgifter främst 
avseende personalkostnader, då det har 
tagit tid att rekrytera in nya medarbetare. 
Den fortsatta inströmningen av ärenden, 
gör att förvaltningen behöver rekrytera 
ytterligare medarbetare. Ökade intäkter 
täcker inte behovet av rekryteringar, men 
det är en förutsättning för att kunna upp-
rätthålla god service.

Det finns behov av utbildning, många 
medarbetare är unga och oerfarna, det 
finns behov av fortsatta grupputveck-
lingsåtgärder, fortsatt hälsoarbete och att 
fortsatt stärka arbetsplatsens attraktivitet. 
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Västerås stad har förvaltningen fortsatt 
att delta i ett nätverk med Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Helsingborg för 
utbyte i kemikaliefrågor. Projektet Non-
HazCity pågår under 2016-2019 och är ett 
samarbete mellan sju olika länder inom EU. 
Tillsammans med barn- och utbildningsför-
valtningen och upphandlingsenheten har 
förvaltningen påbörjat genomförandet av 
EU-projektet. 

För att säkerställa kontinuitet och 
kvalitet i mätningarna av utomhusluft har 
Västerås stad under 2016 handlat upp en 
ny mättjänst som ska trygga att Väster-
ås stad uppfyller de krav som finns för 
mätning av utomhusluft. Tjänsten innebär 
också att mätdata når medborgarna i real-
tid via webben. En länk till detta kommer 
att skapas på Västerås stads hemsida. 
Utöver detta har arbetet med åtgärderna i 
Västerås stads handlingsplan för utomhus-
luft fortsatt och inte minst har samarbetet 
mellan Västerås stads förvaltningar ökat 
under året. 

Västerås är en diplomerad Fairtrade 
City och miljö- och konsumentnämnden 
ska enligt beslut i kommunstyrelsen bidra 
med en projektledare och driva arbetet 
framåt. Projektledaren har under året 
utökat samarbetet med representant från 
upphandlingsenheten för att förenkla 
inköp av etiskt märkta produkter i Västerås 
stads verksamheter samt för att säkerställa 
en mer tydlig och rättvisande statistik.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
För styrkortet inom området Kund används 
Nöjdkundindex som indikator med styrtalet 
75. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens 
resultat till och med september 2016 är 
76. För att upprätthålla ett högt Nöjd-
kundindex har förvaltningen arbetat med 
Västerås stads värdegrund, klarspråk 
och servicefrågor under året. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen deltar också i 
funktionen för företagslots som Västerås 
stad har bildat under hösten. 

För styrkort inom området Kvalitet mäts 
andelen genomförd tillsyn utifrån nämn-
dens verksamhetsplan. Det är viktigt att 
alla verksamheter som betalar årlig tillsyns-

miljö- och 
Konsumentnämnden  
viktiga händElsEr UndEr årEt
Västerås stads planarbete sker i samver-
kan mellan olika aktörer och miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen deltar löpande 
i arbetet. Under 2016 har förvaltningen 
deltagit i flera plangrupper. Västerås 
stad är känd för sin samarbetskultur och 
miljö- och konsumentnämnden anser att 
det är en viktig framgångsfaktor för att 
skapa en hållbar utveckling av Västerås. 
Ett stort exploateringstryck i områden med 
förorenad mark medför att förvaltningens 
engagemang i frågor med koppling till 
 förorenade områden är fortsatt starkt. 
 Buller, dagvatten och luftkvalitet är exem-
pel på andra frågor som behöver hanteras 
i planarbetet. 

Flera informationsinsatser har genom-
förts under 2016, med extra fokus på 
 kemikalier och konsumtion. Förvaltningen 
har tagit fram en informationsfilm om 
 biocider i kläder. En broschyr togs också 
fram på samma tema samt en blogg som 
kompletterar facebook-sidan Giftfritt 
 Västerås. En utställning om kemikalier i 
textilier stod även en period på Mälar-
dalens högskola. Kampanjen om att 
 minska avfallet och hållbar konsumtion 
som startade 2015 tillsammans med 
VafabMiljö fortsatte under året med 
ytterligare återkommande visning av film 
på bio. Ett omfattande klarspråksarbete 
påbörjades under 2016 med genomgång 
av förvaltningens mallar och offentliga 
dokument. Två broschyrer, om konsument-
upplysning och om att starta livsmedels-
företag, skrevs på lätt svenska och 
översattes till åtta olika språk.

Under året har förvaltningen, i egenskap 
av projektledare, tillsammans med tjänste-
män från berörda förvaltningar och bolag 
arbetat med att få igång de åtgärder som 
är beslutade i Västerås stads handlingsplan 
för kemikalier. Utöver samverkan inom 

avgift får inspektioner med det intervall 
de ska ha enligt taxan. Resultatet för året 
är 88 procent. Nämnden har avsatt extra 
personella resurser för att de verksamheter 
som inte har fått kontroll under 2016 ska 
få det under 2017.

För att styra mot anbudstrohet när det 
gäller inköp har miljö- och konsument-
nämnden valt att mäta andelen inköpta 
anbudsprodukter i VIP. I vissa fall kan detta 
hamna i konflikt med valet av miljömärkta 
varor. Till och med november månad var 
andelen 91,4 procent. 

Organisationsindex i medarbetar-
enkäten 2016 var 69, vilket är lägre än 
för 2015. Förvaltningen bedömer att det 
är kopplat till delvis ny ledningsstruktur. 
För att öka delaktigheten och minska 
sårbarheten och stressen har utvecklingen 
gått mot ett mer grupporienterat arbetssätt 
vilket upplevs positivt av medarbetarna. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Miljö- och konsumentnämnden tar årligen 
fram en detaljerad verksamhetsplan 
där årets planerade aktiviteter specifi-
ceras.  Aktiviteterna följs upp efter varje 
 tertial för att tidigt identifiera eventuella 
avvikelser som kan medföra behov av 
 omprioriteringar.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Miljö- och konsumentnämnden har under 
året följt budget. Nämnden har fått in 
något högre intäkter än budgeterat. De 
ökade intäkterna beror på ersättning från 
staten för nystartsjobb som inte hade 
budgeterats. Förvaltningen fick föra över 
medel från överskottet 2015. Kostnaderna 
stämmer väl mot budget. 

  budget-
utfall budget avvikelse

20,1 20,3 0,2
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  budget-
utfall budget avvikelse

95,1  101,1  6,0 

öppna i betydligt större utsträckning än 
tidigare. Förvaltningen har också anställt 
en fält assistent som tillsammans med 
frivilliga vuxna funnits i samhället på 
kvällstid. Dessa insatser är ett resultat av 
utvärdering och analys av hur tillgängliga 
förvaltningens verksamheter är under vår- 
och sommarmånaderna. 

Förvaltningen är sedan den 8 augusti 
2016 medlem i Institutet för kvalitetutveck-
lings (SIQ) intressentförening och syftet 
med medlemskapet är att utveckla och 
stärka kvalitets- och utvecklingsarbetet. 
Detta tillsammans med den nya struktu-
ren för utveckling och innovation stärker 
 Skultuna kommundelsnämnds förutsätt-
ningar att effektivitet och verksamhet som 
håller mycket hög kvalitet.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Förvaltningen har påbörjat arbetet 
med  implementering av Västerås stads 
värderingar och utifrån dessa kommer 
arbetet med kund- och invånarnytta att 
förtydligas och intensifieras. Nämnden 
visar ett  positivt ekonomiskt resultat för 
helåret men når fortfarande inte målet att 
alla verksamheter ska ha positiv budget-
avvikelse. Gällande perspektivet medarbe-
tare så har ett flertal insatser gjorts gäl-
lande hälsofrämjande arbete och friskvård. 
Trots detta så har den samlade sjukfrån-
varon ökat från 5,8 procent till 6,3 procent. 
Stressindex har dock minskar kraftigt vilket 
är mycket glädjande och ett resultat av det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Kommundelsförvaltningens egna uppfölj-
ningar tillsammans med Socialstyrelsens 
uppföljning gällande hemtjänst och särskilt 
boende visar goda resultat gällande 
kundnöjdhet men de högt satta målen nås 
inte helt. Gällande elevers resultat i grund-
skolan är resultaten sämre än förväntat 
och når inte upp till styrtalet i följekortet. 
Andelen barn som tycker om att vara på 
förskolan har ökat och når högre än det 
styrtal som finns i följekortet.  Gällande 

sKultuna 
Kommundelsnämnd  
viktiga händElsEr UndEr årEt
Verksamhetsutvecklingen har skett inom 
flera olika områden i förvaltningen. 
Kommundelsnämnden har också beslutat 
om särskilda handlingsplaner för bibliotek 
och fritidsgård. Kommundelsförvaltningen 
har under 2016 arbetat med att ta fram 
struktur och organisation för utvecklings- 
och innovationsarbetet. Under våren 2017 
kommer gruppen att utbildas av Mälar-
dalens högskola i strategier och struktur 
för innovationsarbetet. Under 2016 har 
arbetet med att utbilda samtliga medarbe-
tare i Klart medarbetarskap startats upp. 
Flera av verksamheterna kommer också 
att delta i forskningsprojektet STAMINA. 
Projektet syftar till att utveckla och behålla 
god hälsa och produktivitet genom att 
tillämpa en strukturerad process som 
stödjer arbetsmiljöutveckling och som leder 
till tydliga och mätbara förbättringar under 
projekttiden.

Förvaltningens verksamheter har också 
under 2016 fungerat som pilotverksam-
heter i en kompetenskartläggning av 
stadens framtagna medarbetarkompeten-
ser. Den har genomförts för att kartlägga 
gap mellan verksamheternas samlade 
medarbetarkompetenser och förvalt-
ningens behov. 

Under första kvartalet 2016 så har för-
valtningen startat ny verksamhet i form av 
HVB-hem för ensamkommande flyktingar. 
Verksamheten drivs på uppdrag av individ- 
och familjenämnden och avtalet tecknades 
på ett år. Från och med 1 januari 2017 så 
kommer hälften av HVB-hemsplatserna 
att omvandlas till stödboendeplatser. Be-
ställningen på den nya boendeformen och 
på ett antal HVB-hemsplatser är tecknad 
på sex månader. Det är mycket positivt 
att nämnden får fortsatt förtroende att 
driva denna typ av verksamhet eftersom 
det bland annat innebär att ungdomarna 
stannar i Skultuna vilket innebär fler elever 
till Persboskolan och gymnasieenheten, fler 
besökare till biblioteket och fritidsgården 
och fler invånare i Skultuna. 

Under sommaren 2016 så har för-
valtningens förebyggande verksamheter 
såsom fritidsgård och bibliotek varit 

medarbetarperspektivet så nås inte 
styrtalen gällande ledarskap, engagemang 
och kompetensutveckling. Resultaten är 
trots detta över 70 procent och bättre än 
Västerås stad i genomsnitt vilket kan anses 
vara bra även om nämnden förväntat sig 
högre resultat. Andelen medarbetare som 
uppger att de har önskad tjänstgörings-
grad var 2016 95 procent vilket inte når 
upp till kommundelsnämndens mål. Det 
ekonomiska resultatkravet som var satt till 
noll har uppfyllts.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Förvaltningens resultat per helåret 2016 
visar ett positivt resultat på cirka 6,0 mnkr 
gentemot budget. Prognosen för delår 
2 2016 visade ett överskott på cirka 
4,0 mnkr. Resultatet för helåret är betydligt 
bättre jämfört med helåret 2015. Kommun-
delsnämndens bedömning är att förvalt-
ningens totala ekonomi skulle vara i balans 
även borträknat tillfälliga intäkter och 
kostnader kopplat till statsbidrag. Gällande 
de anslagsfinansierade verksamheterna 
visar Persboskolan ett stort ekonomiskt 
underskott. Det ekonomiska resultatet är 
dock betydligt bättre än föregående år. Det 
ekonomiska underskottet beror främst på 
för stora personalkostnader i relation till 
budget och stora övriga kostnader. Gällan-
de de intäktsfinansierade verksamheterna 
så är det hemtjänst och demensboende 
som visar stora ekonomiska underskott. 
Analysen visar att antalet beviljade timmar 
inom hemtjänsten minskat kraftigt och att 
personalkostnaderna överstiger budget 
inom båda verksamheterna. Under 2017 
kommer nya Vallonen att öppna vilket bör 
innebära goda möjligheter till effektivise-
ring när Solglimtens demensboende flyttar 
till nya Vallonen. Under första halvåret 
2017 kommer åtgärder att vidtas för 
att förbättra hemtjänstens ekonomiska 
resultat. 
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Önskad tjänstgöringsgrad har fort-
satt erbjudits medarbetare. Arbetet med 
employerbranding har uppmärksammats 
nationellt. 

En plattform har utformats för stadens 
kommunikationsarbete. Projektfinansiering 
med externa medel har ökat.

Stadens organisation för IT-frågor har 
flyttats till stadsledningskontoret och rekry-
tering av ny IT-direktör påbörjats. I avtalet 
med driftleverantören har ett omtag gjorts, 
vilket lett till förbättrad leverans.

Västerås stad har erhållit flera utmärkel-
ser: Sveriges bästa miljökommun, Sveriges 
bästa energikommun, Årets skolmat-
salskommun (för andra året i rad), Årets 
karriärföretag 2017, Årets sverigefinska 
minoritetskommun och Sveriges bästa 
kommunala webbplats.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt

kund - Resultatet har förbättrats något 
jämfört med föregående år. Svaren på frå-
gor om professionalitet, tillgänglighet och 
bemötandeligger högt. Frågor om styrning 
och lyhördhet kan utvecklas.

kvalitet - Resultatet ligger still jämfört 
med föregående år men uppnår ändå en 

Kommunstyrelsen och 
KommunfullmäKtige
viktiga händElsEr UndEr årEt
2016 har varit ett produktivt år för 
kommunstyrelsen. Samtliga åtgärder i 
stadsledningskontorets verksamhetsplan 
har genomförts, inte minst insatserna inom 
de strategiska utvecklingsområdena. 

Stadsdelarna Viksäng och Skallberget 
har varit föremål för särskilda satsningar.  
I Bäckby har ett projekt initierats för att 
möta stadsdelens utmaningar såväl för 
den fysisk planering som för den sociala 
hållbarheten.

Västerås stads flyktingmottagande 
har totalt omfattat cirka 1 200 personer. 
Arbetet har varit framgångsrikt då staden 
lyckats kraftsamla runt mottagandet runt 
boende frågorna och att tillhandahålla 
godemän, förskola-skola och så vidare

Arbetet med en ny översiktsplan har 
tagit steg framåt. Bostadsbyggandet har 
tagit fart. 895 nya bostäder  har färdig-
ställts.

Koncernbolaget Västerås stadshus AB 
har etablerats. Gröna obligationer har 
utformats. 

Beslut har fattats om nytt styrsystem 
och verksamhetsstöd. Ett nytt system för 
ärendehantering har implementerats.

godtagbar nivå, 7,6 på en tiogradig skala. 
Samtliga punkter i kvalitetsprogrammet 
har genomförts.

medarbetare - Resultatet, organisa-
tionsindex i medarbetarundersökningen 
(73), har ökat med tre procentenheter och 
går därmed åt rätt håll. Ledarindex (75)
har ökat med sex procentenheter.  Andelen 
medarbetare definierade som ambassa-
dörer (63)har ökat med nio procentenheter. 

Ekonomi - Målet om att hålla budget 
har uppnåtts.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Årets ekonomi visar ett överskott med 
1,8 mnkr. De främsta orsakerna till över-
skottet är att kommunstyrelsens reserv för 
oförutsedda händelser har ett överskott 
med 1,1 mnkr samt att upphandlingen 
av IT-stöd för verksamhetsstyrning är 
försenad. 

  budget-
utfall budget avvikelse

177,0  178,8  1,8 
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  budget-
utfall budget avvikelse

3,3  3,5   0,2 

KommunreVisonen 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Revisonen är kommunfullmäktiges 
organ för granskning och kontroll av den 
kommunala verksamheten. Uppgiften är 
att granska verksamhet som bedrivs inom 
nämnders och styrelsers verksamhetsom-
råden. Revisionen har också uppgiften att 
granska verksamheten i stadens aktie-
bolag genom lekmannarevisorer samt i 
kommunal förbund och stiftelser. 

Förutom granskningen av stadens 
årsredovisningar och bokslut så genomförs 
varje år ett antal fördjupade gransk ningar, 
med hjälp av sakkunnigbiträden från 
EY.  Många av granskningarna leder till 
konkreta förbättringar för aktuell nämnd 
och styrelser.  Under 2016 har följande 
granskningar genomförts; Granskning av 
grundskolenämndens åtgärder för ekonomi 
i balans, Äldrenämndens åtgärder för 
ekonomi i balans, Fördjupning av gransk-
ningen av likabehandling i skolan, Arbetet 
för att minska sjukfrånvaro, Uppföljande 
granskning av IT-säkerheten inom sociala 
nämndernas förvaltning, Verksamhetsöver-
tagande gator och parker - område Öster, 
Ökade kostnader för daglig verksamhet 

för personer med funktionsnedsättning, 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
nämnder som inte klarar sitt ekonomiska 
åttagande samt Granskning av äldre-
boenden. Granskningarna presenteras i 
revisionsrapporter.  I år har sju uppfölj-
ningsgranskningar från år 2015 gjorts, 
vars syfte är att granska de åtgärder som 
vidtagits inom identifierade förbättrings-
områden samt vilka resultat som uppnåtts. 
Revisorerna har träffat samtliga nämnder 
och styrelsers presidier med förvaltnings-
ledningar.  

Som ett led i revisionens proaktiva 
 arbete anordnade revisionen en före-
läsning om mutor och korruption med 
Helena Sundén, generalsekreterare från 
Institutet mot mutor. Ett nittiotal personer 
deltog, framförallt chefer och politikern 
från stadens förvaltningar och nämnder. 
Revisionen har också påbörjat ett ökat 
samarbete med alla länets kommuners 
revisionsgrupper.  Revisionens presidium 
deltog tillsammans med kommunfullmäk-
tiges ordförande och vice ordförande på 
SKL:s gemensamma utvecklingsseminarium 
för fullmäktige och revisorerna i Örebro i 
november.

sammanFattandE analys av dEn 
Ekonomiska UtvEcklingEn
Revisionens budget för 2016 var 3,5 mnkr. 
Årets resultat blev ett överskott på 
0,2 mnkr. Överskottet beror på flera mindre 
avvikelser bland annat lägre tele- och 
IT-kostnader, inga inköp för förbruknings-
material samt att utbetalda arvoden blivit 
lägre än budgeterat. 
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27  stycken en anmärkning för brister i 
redovisningen. Slutsatsen är att Västerås 
stads gode män och förvaltare generellt 
sätt gör ett väldigt bra arbete. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Målet för 2016 var att ÖFN skulle ha 
 granskat 90 procent av de inkomna årsräk-
ningarna innan sista juni. Överförmyndar-
förvaltningen klarade cirka 80 procent 
inom den angivna tidsramen. Anledningen 
till att målet inte uppfylldes var på grund 
av många nya medarbetare i kombination 
med många nya ärenden vilket resulterade 
i en mycket ansträngd arbetsbelastning.

öVerförmyndarnämnden  
viktiga händElsEr UndEr årEt
2016 har för överförmyndarnämndens 
(ÖFN) verksamhet till stor del präglats av 
att antalet ensamkommande flyktingbarn 
dramatiskt ökat under året. Från att åren 
innan flyktingkrisen haft runt 40 barn fick 
ÖFN under 2016 runt 500 barn. Detta har 
påverkat hela överförmyndarverksamheten. 
ÖFN i Västerås stad har trots det ansträng-
da läget klarat uppdraget väl. Alla barn har 
fått god man vilket till stor del av skett på 
grund av många medborgare i Västerås 
stad valt att ta ett uppdrag som god man.

Överförmyndarförvaltningen har under 
året granskat 1 173 årsräkningar från 
gode män och förvaltare. Av dessa fick 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Överförmyndarnämndens resultat för år 
2016 visar ett överskott på 0,6 mnkr, vilket 
till största delen beror på vakanser inom 
förvaltningen.

Andelen som begärt arvode från 
huvudmannen har under året minskat från 
80 procent till 78 procent. Däremot har 
andelen som fått arvode från Västerås stad 
ökat från 38 procent 2015 till 41 procent 
2016.

  budget-
utfall budget avvikelse

11,2 11,8 0,6
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En del av projektet som påbörjats men inte 
kunnat avslutas år 2016 som planerat var 
upphandlingen av ett nytt valadministrativt 
system för att ersätta det tidigare systemet 
VALS. 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Enligt planen för 2016 skulle en stor del 
av budgeten avverkas under det tredje 
kvartalet av året med upphandling av nytt 
valadministrativt system och mer resurser 
för utvecklingsarbetet. Upphandlingen 
kom igång efter sommarsemestrarna men 
drog ut på tiden vilket ledde till att avtal 
med den tilldelade leverantören inte skrevs 
förrän i januari 2017. 

En av valsamordnarna har varit sjuk-

Valnämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Ett kansli med kanslichef och samordnare 
samt ekonomistöd och jurisstöd har etable-
rats under 2016. Valnämndens kansli upp-
drar åt valsamordnarna att utföra uppdrag 
för att skapa förutsättningar för att hålla 
allmänna val samt agerar kontaktpersoner 
emot Västerås stads förvaltningar. 

Valnämnden tillsammans med valsam-
ordnarna påbörjade 2016 arbetet med 
att skapa en ”effektiv valorganisation”, 
ett projekt som kommer att bedrivas fram 
till valåret 2018 för att skapa en bättre 
infrastruktur för val och eventuella om/
extraval. Under 2016 har bland annat 
en inventering av tidigare använda och 
potentiellt nya vallokaler gjorts utifrån 
lämplighetsaspekter såsom tillgänglighet. 

skriven på heltid i ett par månader under 
tidig höst samt deltid under resten av 2016 
vilket inneburit att avsatta resurser i form 
av arbetstid inte förbrukats. Valnämndens 
kansli håller på, och kommer under 2017, 
leverera ett förslag till mindre sårbar 
valorganisation med flera personer knutna 
till valarbetet. 

Sammantaget är det framför allt dessa 
två orsaker som ligger bakom det överskott 
som valnämnden redovisar för 2016. 

  budget-
utfall budget avvikelse

1,3  1,7  0,4 
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Ett fortsatt arbete med att utveckla 
bemanningsprocessen har pågått under 
året. Detta har bland annat lett till att 
enheten Bemanningstjänst avvecklas i 
februari 2017. Vikariehanteringen flyttar 
närmare verksamheten. Detta är ett led i 
att säkra en bra bemanningsprocess. Under 
sista kvartalet genomförde förvaltningen 
omgång två i önskad tjänstgöringsgrad, 
vilket innebär att två tredjedelar av alla 
medarbetare nu har fått önskad tjänst-
göringsgrad. För att utveckla arbetsplats-
träffarna och möta kraven i nya förskrifter 
har ett gemensamt material tagits fram 
som stödjer enheterna i detta arbete. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Vid avstämning av styrkortet vid årets slut 
ser förvaltningen att de flesta styrtalen 
uppfylls. Styrtalen för kundernas nöjd-
het med bemötande och delaktighet 
uppfylls med god marginal. Vårt arbete 
med olika åtgärder såsom värdegrunds-
arbete och tydliggörande av arbete med 
genomförande planer för kund är nog en 
del i det goda resultatet. Styrtalen för 
ekonomi uppfylls delvis. Förvaltningen 
klarar det ekonomiska resultat med mycket 
god marginal, dock nås inte styrtalet att 
alla enheter ska ha en positiv budget-
avvikelse. Förvaltningens strukturerade 
arbete med åtgärdsplaner för ekonomin på 
enhetsnivå har gett resultat och därmed 
varit framgångsrikt. Styrtalen för medar-
betarperspektivet har förvaltningen inte 
uppnått. Organisations- och ledarindex 
har förbättrats men inte till önskad nivå. 
Förvaltningen har haft ett högt uttag av 
mer- och övertid. Mertiden har minskat 
kraftigt och övertiden har minskat något. 
Under året har ett stort arbete med 
bemanningsprocessen genomförts. Under 
2017 kommer detta arbete fortsätta med 
förhoppning om att nå önskad effekt.

Västerås stad Vård och 
omsorg 
viktiga händElsEr UndEr årEt
När förvaltningen summerar årets arbets-
planer har utveckling skett inom ett antal 
områden. Förvaltningen beslutade att 
ta fram ett gemensamt material för att 
implementera Västerås stads värdegrund, 
vilket skett under hösten i alla verksam-
heter.  Vidare har projektet metoder i 
balans startat inom området Verksamheter 
för personer med funktionsnedsättning 
som syftar till att säkra arbetsmetoder 
mot kund. Projektet kommer under 
nästa år även omfatta förvaltningens 
övriga områden. En fortsatt utveckling av 
kvalitetsledningssystemet har skett så det 
omfattar förvaltningens alla verksamheter. 
Till detta har också kommunikation och 
utbildning skett till chefer och medarbetare 
så alla är väl insatta i detta. Alla enheter 
har genomfört kundens röst vilket syftar 
till delaktighet och dialog med våra kunder 
om hur de upplever verksamheten. Varje 
verksamhet väljer den metod som bedöms 
lämplig utifrån kundgrupp. Resultat an-
vänds för att utveckla verksamheten vidare. 
Under hösten har verksamheten vid Hem 
för vård eller boende för ensamkommande 
flykting barn och ungdomar stabiliserats 
vilket inneburit en arbetsro och möjlighet 
till att utveckla denna verksamhet. Under 
hösten stängdes ett tillfälligt Hem för vård 
eller boende och förvaltningen startade 
ett nytt sådant i bättre anpassade lokaler. 
Ett  arbete med att se över rehabiliterings-
processen för kund har pågått under året. 
Resultatet av detta är att förvaltningen 
organiserar om arbetsterapeuter och fysio-
terapeuter till två befintliga enheter för att 
bättre använda kompetensen och resurser-
na. Detta sker under första kvartalet 2017.

Ett nytt planerings- och tidsregistre-
ringssystem har införts i hemtjänsten vilket 
har inneburit en förbättring av planering 
och uppföljning av verksamheten.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Följande väsentliga iakttagelser av följe-
kortet görs efter årets slut. Sjukfrånvaron 
har ökat i förhållande till förra året. Ett 
antal åtgärder pågår för att minska denna 
för de enheter som har hög sjukfrånvaro. 
Debiterbar tid i hemtjänsten fortsätter 
ligga på en hög nivå. Under året har den 
legat kring 75 procent i debiterbar tid, 
vilket är ett bra resultat.  Antal inköp via 
Västerås stads inköpsportal ligger på en 
hög nivå, 76 procent vid årets slut.

Antal klagomål och avvikelser för 
kund och patient visar på en viss ökning 
i för hållande till förra året. Förvaltningen 
har fokus på att klagomål och avvikelser 
 rapporteras och att en ordentlig analys 
görs, då detta är en viktig del i vårt kvali-
tetsarbete. Detta arbete har gett resultat.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Det ekonomiska resultatet uppgår per 
2016-12-31 till 22,6 mnkr jämfört med 
budgeterade -0,6 mnkr. Fokuseringen på 
ekonomin samt ett systematiskt arbete 
med åtgärdsplaner inom förvaltningen 
har medfört positiva effekter på resulta-
tet. Samtliga verksamhetsområden har 
positiva budgetavvikelser. De stora positiva 
ekonomiska avvikelserna ligger inom verk-
samhetsområdena Individ och familj samt 
Verksamheter för personer med funktions-
nedsättning. Inom Individ och familj är det 
främst HVB-hem som genererar överskottet 
genom ökade volymer och ej tillsatta 
tjänster. Inom Verksamheter för personer 
med funktionsnedsättning är det främst 
volymökning inom daglig verksamhet samt 
bemanningsåtgärder som ger överskott. 
Jämfört med resultatet 2015 har dock 
området Särskilt boende och korttidsverk-
samhet gjort den största resultatförbätt-
ringen genom åtgärder såsom minskad 
personaltäthet samt minskat köp av städ.  
Även om hemtjänsten förbättrar resulta-
tet jämfört med föregående år redovisas 
fortfarande ett underskott på -17,5 mnkr 
(inklusive  boendestöd och larm). Trots hög 
effektivitet går verksamheten ej runt med 
nuvarande priser.  

  budget-
resultat budget avvikelse

22,6 -0,6 23,2
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  budget-
resultat budget avvikelse

1,9  0  1,9 

utifrån fyra olika perspektiv i enlighet med 
stadens styrmodell; kund, medarbetare, 
kvalitet och ekonomi.  

mycket nöjda kunder – i årets kundunder-
sökning fick förvaltningen värdet 8,0 på 
en 10- gradig skala på frågan ”Hur nöjd 
är du totalt sett med Servicepartner?”. Det 
är den högsta siffra Servicepartner uppnått 
sedan mätningen startade år 2000 och en 
ökning med 0,1 från 2015. 

mycket nöjda medarbetare – i årets med-
arbetarundersökning fick förvaltningen 76 
i organisationsindex och 78 i ledarindex. 
Det är långt över stadens snitt och en stor 
ökning från 2015. 

rätt kvalitet och rätt resultat är en viktig 
del i organisationen. I årets undersökning 
fick Servicepartner 8,2 i kvalitetsindex 
(Kvalitet på levererade tjänster) på en 
10-gradig skala. Det är den högsta siffra 
som förvaltningen uppnått sedan mät-
ningen startade år 2000 och en ökning 
med 0,1 från 2015.

mycket nöjda ägare – Förvaltningen har 
fortsatt att arbeta med partnerskapsav-
talet med Stadsledningskontoret och dess 
processägare, vilket är en viktig del i att 
skapa förutsättningar för mycket nöjda 
ägare. Servicepartner har en stabil budget i 
balans och levererar återigen ett ekono-
miskt resultat som överträffar budget och 
resultatkrav.  

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Verksamheterna fortsätter att utvecklas 
på ett positivt sätt med ökade volymer. 
Det manuella arbetet minskar och ökade 
 besparingar sker via ”rätt” inköp via VIP 
och fler elektroniska fakturor.  Omorganisa-
tionens effekt blev att värdena höjs för 
nästan samtliga enheter. 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Servicepartners omsättning under 2016 
uppgick till 279,6 mnkr (289,7 mnkr år 
2015). All verksamhet inom Servicepart-
ner är intäktsfinansierad. Omsättningen 

styrelsen för 
Konsult och serVice
viktiga händElsEr UndEr årEt
Året har totalt sett varit mycket positivt och 
framgångsrikt för merparten av verksam-
heterna. Förvaltningen har arbetat intensivt 
med att leverera enligt de överenskommel-
ser som finns både stadsövergripande och 
lokalt beställda av Servicepartners kunder. 

Servicepartner har under året fått 
många nya uppdrag och ökat volymen 
på många tjänster inom till exempel HR, 
Kontakt center och Konsultcenter. Samtidigt 
har enheten ”Systemcenter” lagts ner i 
samband med en chefs pensionsavgång 
och medarbetarna har fördelats på andra 
enheter.  Hela enheten ”IT-center” övergick 
till Stadsledningskontoret som ett led i att 
stärka IT styrningen och leveransförmågan 
i staden. 

Utvecklingsmässigt har Servicepartner 
arbetat med följande övergripande 
 utvecklingsaktiviteter under året:
• Partnerskap med Stadsledningen
• Imponerande ledarskap
• Lärande organisation
• Processutveckling
• Vår service
• Imponerande hälsa

Deltagande i många nätverk med bra 
 effekt har också bedrivits under året samt 
en stor implementering av stadens värde-
grund ”Alltid bästa möjliga möte!” där det 
har genomförts både centrala inspira-
tionsföreläsningar samt minst två lokala 
workshops per enhet för att definiera vad 
det innebär för varje enhet. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Servicepartner har en hög måluppfyllelse 
och visar för andra året i rad ett alltigenom 
grönt styrkort. Måltalen inom alla perspek-
tiv uppfylls och trenden är uppåtgående 
i nästan samtliga fall och har generellt 
mycket bra nivåer. Värden inom kund- och 
medarbetarperspektivet fortsätter att öka 
trots nyligen genomförd omorganisation 
och ett ökat tryck på verksamheterna. 

Servicepartner styr sin verksamhet 

 minskade med cirka 10 mnkr från före-
gående år, vilket till största delen berodde 
på verksamhetsövergång av Budget- och 
skuldrådgivningen till förvaltningen för 
stöd, fritid och entreprenad samt Väl-
färdsteknologi till sociala nämndernas 
för valtning. Den externa finansieringen 
genom förvaltningsavgifter från ram-
leverantörer ökar i snitt med 50 procent 
per år och är nu knappt 6 mnkr.  

Årets resultat blev 1,9 mnkr, (vinst-
marginal 0,7 procent, resultatkrav 0,5 
procent), jämfört med 2,9 mnkr 2015. 
Förvaltningen beviljades en tilläggsbudget 
på 1 mnkr för omställningskostnader i 
samband med outsourcing av IT-drift och 
förvaltning efter 10 år i Servicepartners 
regi. Resultatet för IT-verksamheten blev 
-1,1 mnkr. Trots transformationskostnader 
och ett visst underskott för konkurrensut-
satta tjänster (-0,3 mnkr) lyckades övriga 
enheter drygt klara sina ekonomiska resul-
tatkrav och levererade ett överskott med 
3,3 mnkr. Överskotten beror främst på:  
• Semesterlöneskulden minskade med 

1,0 mnkr pga ett strategiskt arbete att 
minska skulden och att flera väljer lediga 
dagar istället för semesterdagstillägg.   

• Ändrad finansieringsmodell för ersättning 
av lönekuvertet 1,8 mnkr som ej balanse-
ras av motsvarande kostnads ökningar.

• Uthyrningsverksamheten redovisade 
0,5 mnkr på grund av bland annat 
fordonsförsäljning.

Effektiviseringar och kostnadsbesparingar 
inom Servicepartner har gett utrymme för 
extraordinära poster såsom omställnings-
kostnader och kostnadsökningar inom IT 
och system. Servicepartner bidrar med en 
effektiv verksamhet genom oförändrade 
priser mot kund med cirka 3 procent, 
kostnadsbesparingar på cirka 4,7 mnkr 
genom outsourcing, färre chefstjänster och 
bättre rutiner genom processutveckling. 
Nettokostnaden sänktes med 1,4 procent 
jämfört med föregående år. 
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anledning till detta kan vara att många av 
de enklare insatserna för att spara energi 
såsom till exempel installation av värme-
återvinning i ventilationen är genomförda 
så fokus övergår framöver till att genom-
föra mer omfattande åtgärder till exempel 
så kallade totalprojekt där exempelvis 
fasader och tak i fastigheternas klimatskal 
kommer att kräva större åtgärder.

Resultatet från årets medarbetarunder-
sökning visar ett organisationsindex på 
66 vilket är lägre än målet på 70. En av 
orsakerna är att arbetsbelastningen under 
året har varit mycket hög, vilket visar sig i 
ett högt stressindex (18), samt en ökande 
sjukfrånvaro. Detta kan till en del förklaras 
med att Fastighetskontoret under 2015 
och 2016 genomfört organisationsför-
ändringar i stora delar av verksamheten, 
och det har skapat viss osäkerhet och 
otydlighet.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från FöljEkortEt
Vakansgraden är låg. Detta märks bland 
annat i att det blir större utmaningar i att 
hitta ersättnings- och evakueringslokaler 
inom det egna beståndet. Det medför 
i sin tur att det blir höga kostnader för 
paviljong lösningar (som dessutom behöver 
längre kontraktstider för att överhuvud-
taget bli aktuellt). Utöver skolomställ-
ningen vid Wenströmska skolan återfinns 
vakanserna i framförallt Skiljeboskolan 
samt på Elba. De största förändringarna 
inom det egna beståndet består i att 
Gideonsbergsskolan och Sevalla Kyrk-
skola sålts med en sammanlagd area av 
8 898 m2. Samtidigt har byggnation skett 
av Bjurhovda Gymnastiksal (525 m2) samt 
två nya skolbyggnader i Tortuna (726 m2). 
På inhyrningssidan kan nämnas Västerås 
Yrkeshögskola, Frimanska, Flyktingen-
heten och flera HVB-hem. Samtidigt har 
flera inhyrningar avslutats inom samtliga 
verksamhetsområden. Sammanlagt har in-
hyrningar ökat med 3 878 m2. Trenden för 
kommande år är en ökning av inhyrningar. 
Detta beror dels på att stadens behov 
finns där kommunal mark saknas, dels på 
investe ringsutrymmet i investeringsplanen.

fastighetsnämnden 
viktiga händElsEr UndEr årEt
För närvarande råder det brist på bostäder 
i Västerås och många kan inte få den 
bostad som de önskar sig. Därför finns 
beslut om en kraftsamling med målet att 
bygga 1 000 nya bostäder per år. Under 
2016 färdigställdes 895 lägenheter. Antal 
färdigställda lägenheter har inte uppnåtts 
sen 1990. Av de färdigställda utgjordes 
689 lägenheter i flerbostadshus och 206 
lägenheter i småhus. Upplåtelseformerna 
fördelades enligt följande; 35 procent 
hyresrätter, 48 procent bostadsrätter och 
17 procent äganderätter. Under 2016 har 
beslut fattats för markanvisning av 927 
lägenheter. Fastighetskontoret har även 
gjort ett antal markanvisningar av så kallat 
tillskottsmark, mindre markområden för 
att möjliggöra byggherrarnas förtätning 
inom sina fastigheter. Det har varit en stor 
utmaning att hitta ordinarie bostäder till 
anvisade personer från Migrationsverket. 
2016 års mottagande klarades, med ett 
stort bidrag av lägenheter från Mimer.

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Mark och exploatering har under året 
markanvisat 927 lägenheter, vilket nästan 
är en fördubbling gentemot det uppsatta 
målet på 500 stycken. Den goda utväx-
lingen beror bland annat på en mycket 
stor markanvisning på Gäddeholm samt 
sex direktanvisningar som efter beredning 
utmynnat i markanvisningsavtal. Totalt 
gjordes under året markanvisningar till 
18 byggherrar.

Energianvändningen inom fastighetsbe-
ståndet fortsätter att minska, minskning av 
den totala energianvändningen är cirka 2 
procent jämfört med 2015. Tendensen är 
att elanvändningen minskar mer än tidiga-
re uppskattningar och att värmeanvänd-
ningen minskar något mindre. En trolig 

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Exploateringsverksamheten
Resultat visar en positiv avvikelse mot 
 budget med 61,4 mnkr. Projekt med störst 
avvikelse är Kungsljuset 2 (Gideonsbergs-
skolan) 21,5 mnkr och Öster Mälarstrand 
dp3 12,7mnkr. Projektens resultat var ej 
budgeterat på grund av att beslut om 
 genomförande inte var taget vid budget-
tillfället. Några projekt har högre färdig-
ställandegrad än budget eller fler tecknade 
avtal. Av dessa har Erikslund Norra 
8,3 mnkr, Herrgårdsängen Gäddeholm 
8 mnkr, Lillhamra 5 mnkr störst avvikelse. 
Under året har det även skett flera fastig-
hetsförsäljningar från tomtbanken vilket 
har gett ett positivt resultat med 5,9 mnkr. 
Detaljplankostnader för Resecentrum 3B 
har belastat exploateringsekonomin med 
4 mnkr, dessa var tidigare budgeterade 
som investering.

Fastighetsnämnden exklusive 
exploatering
Årets resultat visar en positiv avvikelse 
mot budget med 180,3 mnkr. Över skottet 
beror främst på jämförelsestörande 
poster, 169,5 mnkr, där försäljningen av 
341 stycken tomträtter utgör den största 
avvikelsen. Det operativa resultatet slutar 
på 10,8 mnkr. Överskottet beror på lägre 
räntekostnader 15 mnkr, meruthyrning 
av vakanta lokaler 8 mnkr, samt högre 
intäkter för tomträttsavgälder 5,2 mnkr. 
Försäkringsersättningar uppgår till 
3,5 mnkr. Kostnaderna för planerat under-
håll har tillåtits öka med 20 mnkr jämfört 
med budget.

  budget-
resultat budget avvikelse

 250,1  8,4  241,7
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  budget-
resultat budget avvikelse

9,2  0,0  9,2 

För AMA Arbetsmarknad har volymerna 
varit lägre än de budgeterade, framför allt 
avseende utbildningskontrakt och trainee-
platser. Den största framtidsfrågan inför 
2017 är den övergång till beställningar på 
individnivå som väntas. I samband med 
detta ska ett Lärcentrum skapas till vilket 
medarbetare från AMA ska flyttas. 

väsEntliga iakttagElsEr  
Från styrkortEt
Vid en uppföljning av förvaltningens 
styrkort för 2016 kan konstateras att de 
flesta mätta styrtalen har uppnåtts. Inom 
medarbetarperspektivet uppgår organisa-
tionsindex till 70 (mål 70), engagemangs-
index till 74 (mål 71) och ledarskapsindex 
till 70 (mål 68). Inom det ekonomiska 
perspek tivet har det årliga målet uppnåtts 
i och med att resultatet uppgår till 2,4 
procent av omsättningen (mål 0,5 pro-
cent). Dessutom har även det långsiktiga 
målet uppnåtts  eftersom det ansamlade 
egna kapitalet uppgår till 3,4 procent av 
omsättningen (mål 2,0 procent).  Inom 
kvalitetsperspektivet är målet med antal 
verksamhetsförbättringar uppfyllt (över 
100). Dessutom uppgår andel fordon som 
drivs med förnyelsebart drivmedel till 68 
procent (mål 65 procent). Däremot har 
 endast 9 st internrevisioner genomförts 
(mål 10 st).  När det gäller kundperspek-
tivet har mätning av styrtalen ej skett 
under året.

styrelsen för stöd, fritid 
och entreprenad 
viktiga händElsEr UndEr årEt
Inför 2016 utökades förvaltningen med 
bland annat verksamhetsområde Fritid och 
förebyggande. För styrelsen innebär det ett 
bredare ansvarsområde som nu även inklu-
derar bland annat fritidsklubbar, fritids-
gårdar, familjecentrum, förebyggarcentrum, 
samhällsorientering och vägledning samt 
arbetsrehabilitering. Under det första verk-
samhetsåret har arbete i syfte att skapa 
gemensam organisationskultur genomförts. 
Med draghjälp av en ny direktör har även 
ett strategiskt arbete om ”vägen framåt” 
inletts och intensifierats under hösten. 
Arbetet har bland annat inneburit beslut 
om strategiska utvecklingsområden 2017-
2022 samt om förvaltningens styrkort och 
följekort för 2017.

Den nya förvaltningen har ett stort 
ansvar i arbetet med det strategiska 
utvecklingsområdet Social hållbarhet, 
dels i den ordinarie verksamheten och 
dels i det särskilda pilotprojektet där två 
processledare arbetar heltid med detta i 
stadsdelarna Skallberget samt Viksäng/
Öster Mälarstrand. 

Verksamhetsområde Produktion 
förlorade uppdraget avseende park- och 
gatudrift på område öster efter upphand-
ling. Uppdraget övergick till ny utförare 
den 1 oktober. Detta innebar en minskad 
verksamhetsvolym motsvarande cirka 
25 mnkr/år och direkta besparingskrav 
med cirka 8 mnkr. Tillsammans med de 
besparingskrav som verksamhetsområdena 
AMA arbetsmarknad och Fritid och före-
byggande stod inför 2016 uppgår de totala 
besparingarna till cirka 24 mnkr under två 
år. Med tanke på det goda ekonomiska 
resultatet som redovisas har vidtagna 
åtgärder gett resultat.

För Fritid och förebyggande är sam-
verkan mellan olika verksamheter en 
framgångsfaktor. Allt som gjordes under 
sommaren bidrog till en ökad trygghet. 
Utbudet av aktiviteter formligen explode-
rade för barn och ungdomar i Västerås och 
extra satsningar kunde genomföras med 
olika statliga medel.

sammanFattandE analys av  
dEn Ekonomiska UtvEcklingEn
Förvaltningens resultat uppgår till 9,2 mnkr 
(12,7 mnkr före omställningskostnader). 
Detta är ett betydligt högre resultat än 
normalt samtidigt som det är första året 
i den nya större förvaltningen som även 
inkluderar verksamhetsområde Fritid och 
förebyggande. 

Resultatet för verksamhetsområde 
Produktion har ökat från 3,1 mnkr till 
5,4 mnkr jämfört med föregående år. En 
stor del ökningen förklaras av en resultat-
förbättring inom badverksamheten. Tack 
vare olika kostnadseffektiviseringar samt 
en tillfällig förstärkning av ersättningen 
har ett långvarigt underskott vänts till ett 
överskott. Även inom andra uppdragsom-
råden redovisas resultatförbättringar.

För verksamhetsområde AMA Arbets-
marknad har resultatet ökat från -0,1 mnkr 
till 0,8 mnkr. Inför året stod verksamhets-
området inför besparingskrav motsvarande 
cirka 10 mnkr och minskade beställningar. 
Tack vare stora kostnadsanpassningar kan 
ett litet överskott redovisas. 

Verksamhetsområde Fritid och 
före byggande redovisar ett överskott 
motsvarande +6,3 mnkr. Överskottet 
förklaras framför allt av vakanta tjänster 
med minskade kostnader som följd. Även 
minskade tolkkostnader förklarar resultatet 
till viss del. Även detta verksamhetsområde 
stod inför stora besparingskrav inför året 
och dessa har kunnat mötas med olika 
kostnadsanpassningar.
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Västerås stads bolag
Koncernbolag
I december 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda 
ett koncernbolag för Västerås stads helägda bolag. Genom 
att bilda en bolagskoncern skapas förutsättningar för att 
kunna utnyttja de regler som gäller för koncernbidrag inom 
en bolagskoncern. Varje bolag som ingår i koncernen är ett 
eget skattesubjekt. Inom koncernen kan vinstgivande bolag 

lämna koncernbidrag till bolag som eventuellt redovisar 
underskott. Effekterna blir desamma om kommunen väljer 
att organisera all bolagsverksamhet  i ett enda bolag eller i 
förvaltningsform. Villkoren är att moderbolaget äger minst 
90 procent av aktierna i  dotterbolagen.

Västerås staDsHus ab
Västerås Stadshus AB (f.d. Västerås flyg-
plats AB) förvärvade under 2015 samtliga 
aktier i Västerås stads helägda bolag till 
bokförda värden. De helägda bolagen 
var Mälarenergi AB, Bostad AB Mimer, 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter 
AB och Väster ås Marknads & Näringslivs-
aktiebolag.

Under våren 2016 bildade bolaget ett 
nytt dotterbolag, Nya Västerås Flygplats AB 
och överlät rörelseverksamheten i sin hel-
het genom en inkråmsöverlåtelse till Nya 
Västerås Flygplats AB. Bolaget har bedrivit 

flygplatsverksamheten från 2016-01-01 
till 2016-04-05. Bolaget namnändrades 
2016-05-03 från Västerås Flygplats AB 
till  Västerås Stadshus AB.  Bolaget bildade 
under hösten ytterligare ett dotterbolag, 
Västerås Parkeringsbolag AB. Under 
 december genomförde bolaget en ny-
emission i Västerås Parkeringsbolag AB.

Västerås Stadshus AB resultat efter 
finansiella poster uppgår till -11,1 mnkr 
varav flygplatsverksamhetens andel 
uppgår till -9,5 mnkr för perioden 1 
januari till 5 april. Under perioden 6 april 
till 31 december blev resultatet efter 

finansiella poster i Stadshus AB -1,7 mnkr 
och avser utredningskostnader, admi-
nistrativa kostnader, köp av tjänster från 
Västerås stad och räntekostnader, vilket 
täcks av  koncernbidrag i samband med 
 årsbokslutet. 

För att bedöma hela flygplatsverksam-
heten ska resultat efter finansiella poster 
-9,5 mnkr läggas på flygplatsverksam-
hetens resultat efter finansiella poster, se 
beskrivningen under rubriken Nya Västerås 
Flygplats AB.  

Västerås stadshus – i samklang med tiden 

Västerås staDsHus ab

   2016

Omsättning, mnkr   3,5
Resultat efter finansiella poster, mnkr   -11,1
Soliditet i %   94,0
Avkastning på totalt kapital i %   neg.
Aktiekapital, mnkr   20,0
Eget kapital, mnkr   1 799,9
Balansomslutning, mnkr   1 910,9
Investeringar, mnkr   0,0

Medelantal anställda   0,0

Styrelseordförande Anders Teljebäck  •  VD Bo Dahllöf  
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nya Västerås Flygplats ab
Bolaget Nya Västerås Flygplats AB ny-
registrerades 23e februari 2016, varefter 
flygplatsverksamheten överläts från 
Västerås Flygplats AB, (namnändrat till 
Västerås Stadshus AB) den 6e april 2016. 
Verksamhetsåret är därmed det första för 
detta bolag och omfattar tiden 6 april-31 
december 2016.

Resultatet för hela flygplatsverksam-
heten uppgår till -64,2 mnkr. Av resultatet 
är -9,5 mnkr hänförbart till Västerås 
Stadshus AB (f.d. Västerås flygplats AB) och 
-54,8 mnkr till Nya Västerås Flygplats AB. 

Under 2016 fortsatte arbetet med att få 
till stånd en flyglinje till en internationell 
flygplats i Europa och därav fattades beslut 
i april 2016 att upphandla trafik i enlighet 
med LUF (lag om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster) på sträckan Västerås-Helsing-
fors. Trafikstart skedde den 15 september 
2016, men det påvisades att passagerar-

underlaget inte svarade upp mot ställda 
förväntningar. Då avtalets utformning tillät 
en uppsägning i den händelse uppsatta 
budgetmål inte uppfylldes, nyttjades 
uppsägnings klausulen i oktober 2016 och 
en avveckling av avtalet skedde under 
kontrollerade former.

Kostnaden för att avveckla avtalet upp-
gick till -18,3 mnkr. Resultatet för perioden 
september-oktober avseende trafiken 
mellan Västerås-Helsingfors uppgick vid 
avtalets avveckling till - 7,3 mnkr.

Jämfört med budget är flygplatsverk-
samhetens resultat 6,8 mnkr lägre än 
beräknat (exkl. -25,6 mnkr som härrör från 
flyglinjen mellan Västerås- Helsingfors se 
beskrivning i stycket ovan). Nedan följer en 
specifikation av avvikelsen 

Omsättningen är -0,7 mnkr lägre 
jämfört med budget. Ett belopp om 
-1,9 mnkr som avser ansökan om ett 
nytt miljötillstånd efter beslut 2015 har 
legat som en pågående investeringspost 

i bolagets balansräkning. Denna post har 
nu kostnadsförts i resultatet för 2016. 
Flygtrafikledningen och konsulttjänster har 
minskat från föregående år men har inte 
fått full effekt jämfört med budget och 
uppgår till -1,4 mnkr. Ökade personalkost-
nader -2,1 mnkr varav avgångsvederlag 
avser två befattningshavare -1,6 mnkr. 
Finansiella kostnader är -0,7 mnkr jämfört 
med budget och härleds till bland annat 
koncernbildningen.

Den kommersiella trafiken har utveck-
lats under året i form av att flygbolaget 
NextJet på egen risk och räkning trafikerar 
sträckan Västerås-Helsingfors. Vidare har 
det tunga skolflyget ökat sin närvaro på 
Nya Västerås Flygplats och i dagsläget 
återfinns fem kommersiella flygskolor på 
området som samtliga bedriver godkänd 
flygutbildning enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter. 

nya Västerås Flygplats ab

 2016

Antal landningar 22 281
Antal passagerare  144 666

Omsättning, mnkr 17,9
Resultat efter finansiella poster, mnkr -54,8
Soliditet i % 0,1
Avkastning på totalt kapital i % neg
Aktiekapital, mnkr 0,1
Eget kapital, mnkr 0,1
Balansomslutning, mnkr 85,3
Investeringar, mnkr 22,3

Styrelseordförande Ulla Persson  
VD Tezz Tordsdotter Åkerman

FlygplatsVerksaMHeten 
(nya västerås Flygplats och västerås stadshus ab)

 20141) 20151) 20162)

Antal landningar 17 737 20 034 22 281
Antal passagerare  117 390 114 581 144 666

Omsättning, mnkr 18,7 16,2 21,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr -12,0 35,5 -64,2
Soliditet i % 16,0 4,0 0,1
Avkastning på totalt kapital i % neg 2,0 neg
Aktiekapital, mnkr 10,0 10,0 0,1
Eget kapital, mnkr 5,0 66,0 0,1
Balansomslutning, mnkr 32,2 1 819,8 85,3
Investeringar, mnkr 9,2 3,0 22,3

Medeltal anställda 34,0 32,0 35,0
1) Avser resultat i Västerås Stadshus AB (F.d. Västerås Flygplats)
2) Avser resultat i för Nya Västerås Flygplats och Västerås Stadshus AB 
   (från 1 januari till 5 april 2016). 
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Årlig lönerevision samt ökat antal 
anställda bidrog till att öka personalkost-
naderna i koncernen till 501 mnkr (468). 
Sjukfrånvaron har under året minskat till 
2,9 procent (3,0 procent).

Under året uppgick koncernens investe-
ringar i materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar till 649 mnkr (796). Av- och 
nedskrivningar uppgick till 524 mnkr (452). 

Under 2016 genomförde koncernen 
ett antal stora projekt och tog viktiga 
beslut. En ny vattenledning tvärs över 
Västerås fjärden, vatten- och fjärrvärme-
nätet kopplades samman mellan Västerås 
och Surahammar. Turbinen för Block 4 har 
renoverats och anpassats till Panna 5 med 
en ändrad effekt från 250 MW till 55MW. 
Under året renoverades även vattenkraft-
station Västerkvarn varvid elcertifikat 
erhölls för hela anläggningen.

Mälarenergi ab
Mälarenergi AB;s resultat efter finansiella 
poster är 273,2 mnkr, vilket är 28,9 mnkr 
bättre än budget. Koncernens totala intäkt 
för räkenskapsåret uppgick till 3 070 mnkr, 
vilket är en ökning om 253 mnkr jäm-
fört med 2015. Ökningen jämfört med 
föregående år beror framför allt på hög 
tillgänglighet i anläggningarna, höjning 
av avgifterna för värme, vatten, elnät samt 
ökade sålda energivolymer. Resultatet har 
belastats med en nedskrivning av vatten-
kraftens anläggningstillgångar.

Koncernens samlade kostnader 
ökade med drygt 6 procent, motsvarande 
170 mnkr, till mnkr (2 539). Ökningen 
består främst av högre kostnader för inköpt 
energi, på grund av att inköpspriset för el 
varit genomsnittligt högre i jämfört med 
föregående år samt högre inköpta volymer.

Viktiga beslut fattades under året  såsom 
flytt till Gasklockan i samarbete med 
Mimer och Vafab. En ackumulatortank, 
samt Block 7 ska byggas. Syftet med att 
bygga block 7 är att fasa ut behovet av kol 
och oljeanvändning. 

Exploateringstakten har varit hög 
med såväl förtätning som utbyggnader 
till och från nya områden, vilket medför 
högre kostnader för entreprenörer. För 
att behålla den höga leveranssäkerheten 
krävs såväl förebyggande underhåll som 
löpande driftsunderhåll för produktions- 
och distributionsanläggningar. Enligt Nils 
Holgersson undersökningen ligger priserna 
för Mälarenergis produkter bland de lägsta 
i Sverige. 

För 2016 föreslås en utdelning om 
53,7 mnkr enligt ägardirektivet.

Mälarenergi ab

investeringar, mnkr 2014 2015 2016

Värmeverksamheten 851 456 206
Elnätsanläggningar 109 153 163
Vattenledningsnät och reningsanläggningar 79 105 182
Fibernät 74 65 75
Övriga investeringar 26 18 23

nyckeltal 2014 2015 2016

El slutkunder (Gwh) 2 205 1 834 2 000
Överförd energi, elnät 1 695 1 660 1 708
Värme (GWh) 1 421 1 434 1536
Kyla (GWh) 29 27 27
Vatten (Mm3) 11 11 11

 2014 2015 2016

Omsättning 2 904,7 2 817,3 3 070,4
Resultat efter finansiella poster 313,5 195,5 273,3
Soliditet i % 37,7 37,6 38,2
Avkastning exkl. VA-verks.% 4,8 3,3 4,7
Aktiekapital, mnkr 700 700 700
Eget kapital, mnkr 3 051 3 148 3 289
Balansomslutning, mnkr 8 086 8 372 8 601
Investeringar, mnkr 1 139 796 649

Medelantal anställda 644 659 682

Styrelseordförande Staffan Jansson  •  VD Magnus Hemmingsson   
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inventarierna ingår Mimers vindkraftverk. 
Avskrivningarna uppgår sammanlagt till 
205,1 mnkr. Under året har Mimer haft ett 
par större bränder som har givit upphov till 
stora kostnader. Delar av detta kompen-
seras av fastighetsförsäkring.

Mimers direktavkastning för 2016 ligger 
på 3,3 procent att jämföra med 3,5 pro-
cent som är angivet i ägardirektiven. I takt 
med att marknadsvärdena på fastigheter 
i  Sverige och Västerås stiger så kommer 
Mimers nyckeltal för direktavkastning att 
sjunka då driftnettot är relativt intakt. 

Bolagets risker och osäkerheter kan 
grovt sett indelas i en rörelserisk och en 
finansiell risk. Beträffande rörelserisken 
är den avgörande faktorn befolkningsut-
vecklingen i Västerås. Under de senaste 
åren har utvecklingen varit gynnsam, vilket 
påverkar bolagets uthyrningsgrad positivt. 
Skulle denna trend vända, med en av-
mattande befolkningsutveckling, finns risk 
för outhyrda lägenheter och därmed hyres-
bortfall samt minskade intäkter. Det skulle 
även försvåra nyproduktion av bostäder. 
Kraftigt stigande el- och värmepriser utgör 
också en risk, då dessa är några av de 
största kostnadsposterna i resultat räk-
ningen. För 2016 föreslås en utdelning om 
1,2 mnkr enligt ägardirektivet.

heten Gasklockan 10 har förvärvats under 
2016. Gasklockan 10 ska byggas om till 
gemensamt kontor för Mälarenergi och 
Vafab Miljö.

Enligt de bostadsproduktionsplaner som 
Mimer idag har kan bolaget påbörja bygg-
nation av 2 400 lägenheter till 2019, under 
förutsättning att detaljplaner kan antas. Av 
dessa så har styrelsen tagit genomföran-
de- eller inriktningsbeslut på cirka 1 700 
lägenheter. Enligt stadens ägardirektiv 
ska Mimer påbörja byggnationen av minst 
1 000 lägenheter under perioden 2015 – 
2019. Detta krav utökades av Bostad AB 
Mimers styrelse med ytterligare 500 lägen-
heter efter direktiv från kommunstyrelsen. 

Under 2015 gick entreprenören E3 
Construction AB i konkurs. En konkurs som 
drabbade Bostads AB Mimer då entre-
prenören var anlitad att uppföra ett trähus 
omfattande 53 lägenheter på fastigheten 
Mesanseglet. Mimer färdigställde under 
2016 byggnationen men med betydande 
merkostnader. Bolaget inväntar nu svar 
på fråga om ekonomisk ersättning från 
konkursbo samt från försäkringsbolag.

Investeringarna uppgår brutto till totalt 
805,8 mnkr, fördelat på nybyggnation 
497,1 mnkr, ombyggnationer 305,1 mnkr, 
samt inventarier om 3,5 mnkr. Bland 

bostaDs ab MiMer
Bostad AB Mimer redovisar ett resultat 
efter finansnetto om 76,6 (84,2) mnkr. I 
resultatet ingår realisationsvinster från för-
säljning av fastigheter med 2,0 (1,3) mnkr. 
Resultatet från den operativa verksam-
heten ligger i linje med 2015 och följer 
planen för bolagets långsiktiga ekonomi-
ska utveckling. Under året har efterfrågan 
varit fortsatt mycket god på lägenheter. 
Uthyrningsgraden för bostäder ligger 
stabilt på förra årets nivå 99,7 procent 
(99,8) och för lokaler slutar 2016 på 93,5 
procent (97,3). 

De totala driftkostnaderna har ökat 
under året, dels beroende på förändringar 
i beståndet men också på grund av kost-
nadsökningar. Omfattade satsningar på 
planerat underhåll har fortsatt under året.

Finansnettot för 2016 är bättre än 
 under 2015, trots att den totala låne-
stocken har ökat till 4,7 (4,1) miljarder 
kronor. Den genomsnittliga räntenivån har 
varit 1,73 procent (2,07). Mimer har under 
året löst upp samtliga tidigare avsättningar 
till periodiserings-fond om 63,7 mnkr.

Bostads AB Mimer har under året 
 fokuserat på de tre områdena nyproduk-
tion, utemiljö och på en ökad kvalitet. 
Behovet av nya bostäder är mycket stort 
och Mimer har under de senaste åren 
ökat antalet lägenheter i projekt från 
300 till knappt 3000. Under 2016 har 
148 lgh  färdigställts och 233 lgh har haft 
 byggstart. 

Bostads AB Mimer har under året 
förvärvat bolaget Gurkstaden AB med 
fastigheten Kraka 4 (tidigare Klipper hotel 
och Bluemoon bar) med syftet att kunna 
använda marken för nya bostäder. Även 
bolaget Björnklockan AB med fastig-

bostaDs ab MiMer

 2014 2015 2016

Nettoomsättning 815,0 836,3 863,7
Resultat efter finansiella poster 102,2 84,2 76,6
Soliditet i % 28,1 26,3 24,0
Justerad soliditet 48,5 44,7 44,1
Avkastning på totalt kapital i % 3,6 2,9 2,3
Direktavkastning bokfört värde, % 6,2 6,0 5,4
Direktavkastning marknadsvärde, % 3,6 3,8 3,3
Genomsnittlig räntenivå, % 2,6 2,1 1,7
Aktiekapital, mnkr 240,0 240,0 240,0
Eget kapital, mnkr 1422,0 1554,0 1645,0
Balansomslutning, mnkr 5512,6 6099,3 6860,0
Investeringar, mnkr 524,6 763,7 805,8

Medeltal anställda 118 125 140

Styrelseordförande Lars Korkman  •  VD Mikael Källqvist
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Västerås MarknaDs- ocH 
näringsliVsbolag ab
Västerås Marknad och Näringsliv ABs över-
gripande uppdrag är att bidra till Västerås 
attraktionskraft. Bolaget ska arbeta för 
att attrahera människor, verksamheter och 
kapital till Västerås. Företaget vill också 
väcka barn och ungas intresse för teknik 
och naturvetenskap och därmed bidra till 
stadens kompetensförsörjning på lång 
sikt. Västerås marknads- och näringslivs-
bolag AB ansvarar också för att driva och 
 utveckla platsvarumärket.

2016 fusionerades Expectrum in i bola-
get. I mars tillträdde ny VD. I samband med 
att Expectrums verksamhet flyttade över till 
bolaget övertogs inventarier för 1,7 mnkr 
från Västerås stad.

Bolagets verksamhet är nu organiserat i 
de fem affärsområdena Västerås Conven-
tion Bureau, Visit Västerås med Västerås 
Tourist center, Västerås & Co, Näringsliv 
Västerås, samt Expectrum. 

Expectrum har haft en kraftig expansion 
under året. Dels har antalet hyresgäster 
ökat från cirka 80 till drygt 130, dels har 
bokningarna inom Visit Västerås ökat 
kraftigt. Därutöver har aktivitetsnivån 

stegrats och utbudet inom Learning varit 
fullteck nade. Under året flyttade även 
 affärsområdet Näringsliv in i Expectrum 
och samlokalisering av övriga delar hit 
pågår.

Ett nytt avtal med Västerås stad innebär 
lägre intäkter jämfört med tidigare år vilket 
förklarar det stora negativa resultatet 
efter finansiella poster. Bolaget erhåller 
koncernbidrag från Västerås Stadshus AB 

som motsvararar det negativa resultat efter 
finansiella poster. 

Bolaget följer Västerås stads program 
och policys. Västerås Cityfestival har miljö-
certifierats. ACC är den första kongressan-
läggningen i Sverige som är miljömärkt. 
Inom partnerskapet mellan Västerås 
 Convention Bureau och mötesnäringen 
 arbetar man intensivt med att få flera 
 aktörer att engagera sig i miljöfrågor.

Västerås MarknaDs- ocH näringsliVsbolag ab

 2014 2015 2016

Nettoomsättning 26,5 28,1 31,7
Resultat efter finansiella poster -0,9 0,4 -12,0
Soliditet i % 18,6 24,7 9,3
Avkastning på totalt kapital i % neg 6,4 neg
Aktiekapital, mnkr 0,1 0,1 0,1
Eget kapital, mnkr 1,4 1,7 1,6
Balansomslutning, mnkr 7,3 7,1 17,4
Investeringar, mnkr 0,0 0,0 1,8

Medelantal anställda 16 17 29

Styrelseordförande Anders Teljebäck  •  VD Eva Lilja  
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skott) avses hyresintäkter minus drift- och 
underhållskostnader, tomträttsavgäld samt 
fastighetsskatt.

Ett av dotterbolagen, före detta 
Västmanna trafik AB, har under räken-
skapsåret bytt namn till Västerås Fastighet 
Kungsängen AB.

att en tidigare nedskrivning om 2,8 mnkr 
avseende nyanläggning i Gäddeholm delvis 
har kunnat återföras. 

Bolaget ska enligt stadens ägardirektiv 
succesivt stärka sin soliditet utifrån 2014 
års nivå. Soliditeten per den 31 decem-
ber 2016 uppgick till 25,9 procent (24,4 
procent) vilket innebär en ökning mot före-
gående årsskifte med 1,5 procentenhet. 
Direktavkastningen för år 2016 uppgick till 
5,5 procent (5,3 procent). Direktavkastning 
beräknas som driftnetto i förhållande till 
fastigheternas genomsnittliga bokförda 
värde. Med driftnetto (alternativt driftöver-

Västerås staDs strategiska 
FastigHeter ab 
Västerås stads strategiska fastigheter AB 
förvaltar fastigheter som är av betydelse 
för stadens fortsatta utveckling. Detta 
inbegriper bland annat fastigheter i 
strategiska lägen ur exploateringssyn-
punkt, fastigheter som säkerställer stadens 
infrastruktur samt fastigheter för utbildn-
ingsändamål.

Årets resultat efter finansiella intäkter 
uppgår till 9,2 mnkr (7,1). Resultatförbätt-
ringen förklaras av ökade intäkter, lägre 
kostnader för drift- och underhåll, samt 

Västerås staDs strategiska FastigHeter ab

 2014 2015 2016

Nettoomsättning 53,5 52,3 54,4
Resultat efter finansiella poster -4,8 9,4 9,2
Soliditet i % 25,4 24,4 25,9
Avkastning på totalt kapital i % 0,6 3,2 3,1
Direktavkastning bokfört värde, % 5,6 5,3 5,5
Aktiekapital, mnkr 100,0 100,0 100,0
Eget kapital, mnkr 121,7 128,1 133,1
Balansomslutning, mnkr 477,7 525,0 514,8
Investeringar, mnkr 18,4 27,4 13,3

Styrelseordförande Thomas Karlsson  •  VD Hans Näslund
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MälarHaMnar ab
Mälarhamnar AB redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på 7,5 mnkr (11,8). 
Årets intäkter 114 mnkr ligger 11 procent 
lägre än föregående år (128). Minskning-
en beror på lägre volymer i kategorin 
storkunder inom både terminaltjänster och 
fartygshantering.

För flera av bolagets tio största kunder 
viker volymerna av olika skäl. Gruv-
näringens svårigheter på världsmarknaden 

påverkar flera av kunderna. Man kan tyvärr 
också för dessa se volymförflyttningar med 
landtransporter till hamnar på Västkusten.

En ny traversanläggning avsedd för 
terminaltjänster av armeringsjärn/-nät har 
planenligt effektiviserat hanteringen och 
därmed minskat omsättningen. Minskad 
containertrafik i Västerås och mindre voly-
mer inom kemiska produkter har påverkat 
omsättningen negativt.

Årets investeringar uppgår till 9 mnkr 

där tyngdpunkten ligger på förnyelse av 
maskinparken (8 mnkr). Underhålls- och 
reparationsåtgärder med säkerhetsfokus 
har under året prioriterats. I övrigt ligger 
underhållsaktiviteterna fortsatt relativt lågt 
i avvaktan på att bolaget får en klarare 
bild av planerna för hamnutvecklingen. 
 Reparationer och underhåll har minskat 
med 4 mnkr till 10 mnkr efter förra årets 
riktade satsning på anläggningssidan. 
Avskrivningar ökar till 13 mnkr.

Personalkostnaderna 41 mnkr ligger 
7 mnkr lägre än föregående år. Extra-
personal har minskat kraftigt (35 procent) 
beroende bland annat på investeringen 
i travers anläggningen inom armerings-
järn/-nät.

Hamnutvecklingsprojekten i Västerås 
och Köping befinner sig i projekterings-
fasen. Arbetet leds av stads-/kommun-
ledning och respektive anläggningsägare, 
Mälarhamnar AB deltar i de flesta forum. 
Sedan hösten 2016 finns en hamnför-
valtare på plats i Köping.

Under året slutfördes förhandlingarna 
om nya lokala avtal med Svenska Transport-
arbetareförbundet. Bolaget fick även sina 
certifikat i ISO9001 och 14001 förnyade. 

Styrelsen föreslår att vinstutdelning 
lämnas med 700 tkr i anslutning till kom-
mande årsstämma. Utdelningen fördelas 
mellan ägarna i proportion till ägarandel.

 2014 2015 2016

mälardalens brand- och räddningsförbund
Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 106,6 101,5 101,6
Resultat före extraordinära poster 6,4 2,5 0
Bidrag från medlemmarna 90,3 92,7 89,7
Stadens andel av kommunbidrag i % 82 82 82
Medeltal anställda  181 179 192
Antal fast anställda 83 80 84
 
västmanlands teater
Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 30,9 33,7 32,9
Resultat före extraordinära poster 0,7 0,2 0,3
Bidrag/anslag från medlemmarna 21,8 22,2 22,2
Stadens andel av kommunbidrag i % 49 49 49
Medeltal anställda  32 33 31
 

 2014 2015 2016

västmanlandsmusiken
Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 72,7 72,2 65,8
Resultat före extraordinära poster 0 0 -0,1
Bidrag/anslag från medlemmarna 26,4 30,9 30,9
Stadens andel av kommunbidrag i % 90 90 90
Medeltal anställda  45 49 49

vafabmiljö
Omsättning (intäkter inkl. driftsbidrag) 435,0 475,6 523,2
Resultat före extraordinära poster 6,7 -4,7 2,4
Medeltal anställda  196 207 222

Kommunalförbund

MälarHaMnar ab

 2014 2015 2016

Anlöp, fartyg, mnkr 718 729 677
Hanterat gods fartyg, kiloton 2515 2566 2402
Nettooms/årsarb, kkr 1636 1742 1797

Nettoomsättning, mnkr 111,2 125,4 111,4
Resultat efter finansiella poster, mnkr 2,3 11,8 7,5
Soliditet i % 32,0 35,0 38,0
Avkastning på totalt kapital i % 2,7 8,5 5,7
Aktiekapital, mnkr 31,8 31,8 31,8
Eget kapital, mnkr 33,2 34,5 34,2
Balansomslutning, mnkr 139,4 150,4 149,6
Investeringar, mnkr 85,3 23,1 9,4

Medelantal anställda 68,0 72,0 62,0

Styrelseordförande Lena Vilhemsson  •  VD Carola Alzén  
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God ekonomisk hushållning

resultatet i procent aV skatteintäkter
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Årets resultat enligt statens balanskrav (resultatet 
 exklusive realisationsvinster) är 173 mnkr vilket 
 motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter. Resultatet 
är i stort sett i nivå med Västerås stads långsiktiga 
 finansiella resultatmål på 2,5 procent.

Soliditeten har ökat till 73,2 procent. Målet 
att soliditen ska förstärkas jämfört med 
 utfallet 2014 är därmed uppnått. Det egna 
kapitalet har  förstäkts genom ett starkt drift-
resultat,  försäljningar av tomträtter samt att 
 investeringsnivån varit relativt begränsad.

soliDitet i procent

Västerås staDs likViDa 
nettotillgångar, Mnkr

Västerås stad har i dagsläget ingen låneskuld för 
den av kommunalskattemedel finansierade verk-
samheten. Staden har istället finansiella nettotill-
gångar (likviditet) som uppgår till 1,3 miljarder 
kronor. Målet om att stadens upplåning för egen 
räkning inte ska överstiga 1 miljard kronor är 
därmed med råge uppfyllt. Med stadens stora in-
vesteringsbehov kommer däremot ett låne behov 
att uppstå på längre sikt. 

tillfälliga underskott. Balansfonden uppgår 
i dagläget till 193 mnkr.

Västerås stad har därutöver inrättat en 
investeringsbuffert och en social resursfond. 
Syftet med dessa markeringar är att åstad-
komma en långsiktig ekonomisk planering 
och att staden kan tillåta avvikelser från 
resultatmålet enskilda år. Vid tillfälliga 
inkomstförstärkningar kan kommunen välja 
mellan tillfälliga insatser eller att förstärka 
eget kapital.

För att klara stadens långsiktiga åtagan-
den måste verksamheten kontinuerligt 
arbeta med kvalitetsutveckling och effekti-
viseringar. Nya ambitioner måste vägas mot 
att behålla kvalitet i befintlig verksamhet.

FinansiElla mål
För säkerhetsställa en långsiktigt stabil 
ekonomi och god ekonomisk hushållning 
har Västerås stad tre finansiella mål. 
Måluppfyllelsen av dessa analyseras i 
diagrammen till höger.
1.  stadens soliditet ska vara oförändrad 
eller öka utifrån 2014 års nivå.
Motiv: Stadens har en förhållandevis hög 
soliditet, vilket innebär att andelen eget 
kapital är hög i förhållande till stadens 
totala tillgångar. 2014 uppgick soliditeten 
till 70,4 procent. I beräkningen exkluderas 
stadens upplåning åt bolagen.
2.  stadens resultatmål i driftbudgeten 
övertiden, exklusive realisationsvinster, 
ska uppgå till 2,5 procent av intäkter från 
skatter, utjämningssystem och generella 
bidrag samt fastighetsavgift.
Motiv: Enligt förarbetena till kommunal-
lagen ska resultatet ligga på en nivå som 
realt sett konsoliderar ekonomin. Det inne-
bär att resultatet ska ligga på en nivå som 
inte urholkar kommunens eget kapital eller 
genererar en för låg självfinansieringsgrad 
av investeringar.
3.  stadens upplåning för egen räkning 
ska inte överstiga 1 miljard kronor.
Motiv: Staden kommer att behöva finansie-
ra en del av kommande investeringar med 
upplåning. Detta innebär samtidigt att viss 
del av det årliga utrymmet tas i anspråk 
för ränteutgifter. För att begränsa detta 
sätts ett tak för stadens upplåning för egen 
räkning.

God ekonomisk hushållning för kommuner 
och landsting regleras i kommunallagens 
8:e kapitel. Verksamheten ska utövas 
på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. För 
att uppnå detta krävs väl fungerande 
 processer och ett styrsystem som håller 
samman delarna och helheten.  Kommunen  
ska också besluta om finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning samt ange mål och riktlinjer 
för verksamheten. 

Styrsystemet i koncernen Västerås stad 
består av ett antal styrprinciper och styrmo-
deller som syftar till att påverka  koncernens 
agerande på alla nivåer i önskad riktning 
och ska säkerställa att de politiska målen 
och uppdragen får genomslagskraft i orga-
nisationen. Man kan säga att styrsystemet 
är ramen för styrningen och det ska bidra 
till att visioner och mål nås samtidigt som 
det genererar en god ekonomisk hushåll-
ning. Det övergripande syftet är att uppnå 
bästa möjliga nytta för kommuninvånarna 
med de resurser som står till förfogande. 
Långsiktighet och uthållighet ska vara 
ledstjärnor.

vErksamhEtsmässiga mål
Västerås stads kommunövergripande mål 
för verksamheten finns i de strategiska 
utvecklingsområdena och i de övergripan-
de målen i styrkortet. Dessa följs upp på 
sidorna 10–15 i årsredovisningen.

stratEgiEr För långsiktig 
Ekonomisk planEring
I kommunallagen anges att den ekonomis-
ka planeringen ska präglas av långsiktig-
het, vilket bland annat innebär att varje 
generation ska bära kostnaderna för den 
service de beslutar om och själva konsu-
merar.

Enligt balanskravet i kommunallagen 
ska kommunens budgeterade intäkter 
överstiga budgeterade kostnader. Vid 
underskott ska kommunen vidta åtgärder 
och återställa underskottet inom 3 år. I 
Västerås stad finns en så kallad balans-
fond, som innebär att staden markerat 
en del av eget kapital som en buffert mot 
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att stimulera bostadsbyggandet och för 
ökad invandring räknas bort (tillsammans 
113 mnkr) överstiger skatteintäkterna 
budgeterad nivå med 5 mnkr.

rEavinstEr För 
tomträttsFörsäljningar
Fastighetsförsäljningar har skapat 
realisationsvinster på 172,5 mnkr. Priset 
för friköp av tomträtter höjdes 1 januari 
2016. Information om förändringen gick 
ut till samtliga tomträttshavare i god tid 
före prishöjningen. Närmare 2 600 av 
totalt 5 500 tomträttshavare valde då att 
teckna sig för friköp av sina tomträtter 
före årsskiftet. Av dessa slutfördes cirka 
2 300 köp under 2015 och 326 köp har 
fullföljts under 2016. Tomträtterna har ett 
lågt bokfört värde. Årets försäljningar av 
småhustomträtter har skapat realisations-
vinster på 63,5 mnkr. Staden har också 
under året sålt åtta större tomträtter för 
flerbostadshus och fem industritomträtter. 
Totalt uppgår därmed reavinsterna för 
tomträtter till 168 mnkr. Övriga fastighets-
försäljningar har gett upphov till reavinster 
på 4,5 mnkr.

rEsUltat Från 
ExploatEringsvErksamhEtEn
Efterfrågan på tomter inom exploaterings-
verksamheten visar en markant ökning 
och betydligt fler avtal än budgeterat 
har skrivits på. Det gäller framförallt 
projekten på Öster Mälarstrand, Kungs-
ljuset 2  (Gideonsbergsskolan), Lillhamra, 
Herrgårds ängen Gäddeholm och Norra 
Erikslund. I resultaträkningen blev årets 
resultat för exploateringsverksamheten 
65 mnkr. Överskottet ska finansiera 
kommande avskrivningar mm kopplade till 
investeringar i exploateringsverksamhet 
och får ur ekonomistyrningssynpunkt inte 
utnyttjas för ombudgetering till andra 
verksamhetsområden i stadens budget.

årEts rEsUltat
Årets resultat för Västerås stad exklusive 
realisationsvinster och statsbidrag för att 
stimulera ökat bostadsbyggande uppgår 
till 173 mnkr. Detta motsvarar 2,4 procent 
av skatteintäkter och generella bidrag att 
jämföra med det finansiella målet på 2,5 
procent. Inklusive realisationsvinster och 
statsbidrag för att stimulera ökat bostads-
byggande redovisar Västerås stad ett 
resultat för 2016 på 395 mnkr. 

rEsUltatanalys
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
blev 119 mnkr bättre än budgeterat 2016. 
Det beror främst på två tillkommande 
statsbidrag; flyktingmottagning 73 mnkr 
samt stimulera ökat bostadsbyggande 
41 mnkr. Verksamheternas nettokostnader 
är 176 mnkr bättre än budget. I årets 
resultat ingår reavinster för försäljning 
av fastigheter och värdepapper på totalt 
185 mnkr, nyttjande av social resurs-
fond 4 mnkr samt statsbidrag för att 
stimulera ökat bostadsbyggande. Räknas 
dessa  poster är resultatet 173 mnkr. 
Detta resultat är det som stäms av mot 
statens balanskrav och Västerås stad 
uppnår  balanskravet för 2016. Resultatet 
motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter 
och bidrag att jämföra med Västerås stads 
finansiella mål på 2,5 procent.

skattEintäktEr Enligt bUdgEt
Den svenska ekonomin avslutade 2016 
starkt, i linje med de konjunkturprognoser 
som tidigare presenterats. Det innebar 
också att den förväntade goda tillväxten av 
det kommunala skatteunderlaget infriades. 
Skatteunderlaget ökade under året med 
4,8 procent vilket är betydligt över den 
genomsnittliga ökningen per år sedan 
 millennieskiftet. Västerås stads intäkter 
2016 för skatteintäkter, kommunal utjäm-
ning och generella statsbidrag uppgick till 
7 301 mnkr vilket överensstämmer mycket 
väl med den budgeterade nivå. När de 
nytillkomna generella statsbidragen för 

Ekonomisk och finansiell analys
FinansnEtto
Finansnettot uppgår till 51 mnkr vilket 
ligger nära den budgeterade nivån. I 
finansnettot ingår en realisationsvinst i 
pensionsmedelsförvaltningen på 12 mnkr. 
Ingen utdelning har under året erhållits 
från Västerås Stadshus AB beroende det 
stora underskottet i flygplatsverksamheten.

Förslag till rEsUltathantEring
Västerås stad har fastställt principer om 
hur bokslutsresultaten ska hanteras. 
I principerna anges att för att någon 
del av årets resultat ska bli föremål för 
bokslutsdispositioner ska resultatet enligt 
balanskravsutredningen exklusive överskott 
i exploateringsverksamhet överstiga årets 
budgeterade resultat. Om resultatet enligt 
balanskravutredningen överstiger det 
budgeterade resultatet görs en samlad 
bedömning om det finns förutsättningar i 
ekonomin för resultatdispositioner. Bedöms 
de ekonomiska förutsättningarna som 
 stabila kan kommunfullmäktige besluta 
att en del av resultatet tillförs någon eller 
några av de delar av det egna kapitalet 
för vilka särskilda markeringar gjorts, 
dvs Sociala resursfonden, Balansfonden, 
 Investeringsbufferten eller Pensionsfonden.

Årets utrymme för resultatdisposition 
av driftresultatet är 8 mnkr. Balanskravs-
resultatet exklusive överskottet i exploate-
ringsverksamheten är 108 mnkr (173 mnkr 
minus 65 mnkr). Detta ska ställas mot det 
budgeterade resultatet på 100 mnkr. 

Som bokslutsdisposition föreslås att 
8 mnkr tillförs den Sociala resursfonden. 
Fonden uppgår därmed till 19 mnkr. Av 
dessa är cirka 6 mnkr uppbokade i bevilja-
de projekt.

Enligt de övergripande resultathante-
ringsprinciperna ska också en avstämning 
göras av årets genomförda investeringar 
kontra det investeringsutrymme som 
skapats under året. Årets investeringsutfall 
blev relativt lågt och dessutom har en 
omfattande försäljningar av tomträtter 
genomförts under året. Avstämningen 
visar därmed att investeringsbufferten kan 
 utökas med 212 mnkr. I avstäminingen av 
investeringsutrymmet ingår årets budgete-
rade resultat (100 mnkr), avskrivningar 
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en deponi (Lundatippen), hamnen samt 
vattenvägarna vid Falkenbergska kvarnen 
och  Turbinbron. Totalt uppgår avsättning-
en 2016 till 87 mnkr för detta. Västerås 
stad erhöll 2016 73 mnkr i generellt 
statsbidrag för merkostnader kopplat till 
flyktingmottag ningen. Bidragets storlek 
blev känt i december 2015 och fanns 
därför ej med i beslutad budget 2016. Av 
de 73 mnkr har 55 mnkr använts till verk-
samhet för mottagning och inkludering. 

De pedagogiska nämnderna redovisar 
en budgetavvikelse på 20 mnkr. Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden gör 
relativt stora överskott på grund av lägre 
volymer samt ej nyttjade budgetreserver. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
gör ett underskott främst på grund av fler 
elever inom de rättighetsstyrda kurserna 
(vuxenutbildning). Individ- och familje-
nämnden redovisar en budgetavvikelse 
på 63 mnkr där överskottet främst rör 
verksamhet för ensamkommande barn. 
Ytterligare 26 mnkr av statsbidraget för 
ensamkommande barn har periodiserats till 
2017. Äldrenämnden redovisar en budget-
avvikelse på -63 mnkr där det främst 
handlar om ett relativt stort underskott i 
hemtjänst i ordinärt boende. Totalt antal 
timmar hemtjänst har dock sjunkit löpande 
under 2016 vilket medför att större delen 
av underskottet rör första halvåret. För 
2017 beräknar Äldrenämnden ha en eko-
nomi i balans. Styrelsen för Västerås stads 
Vård och omsorg redovisar ett resultat på 
23 mnkr främst beroende på större voly-
mer än budgeterat inom individ och familjs 
verksamheter samt inom verksamhet för 
funktionsnedsatta. 

FlyktingvErksamhEt
Under hösten 2015 var mottagandet av 
asylsökande barn och vuxna relativt stort 
i såväl landet som i Västerås. Detta har 
medfört en kraftig ökning av stadens 
statliga ersättningar för mottagande samt 
ökning av kostnader för flyktingverksam-
heten. Totalt har Västerås stad erhållit cirka 
500 mnkr i statliga intäkter för kostnader 
kopplat till flyktingverksamhet. Kostnader-
na understiger intäkterna och framförallt 
inom verksamhet för ensamkommande 

balanskraVsutreDning, Mnkr 

årets resultat enligt resultaträkningen  395
Reducering samtliga realisationsvinster  -185
Statsbidrag stimulera ökat bostadsbyggande -41
Nyttjande social resursfond   4
resultat enligt statens balanskrav  173

jämförelsestörande poster som 
ingår i balanskravsresultatet
Avsättning miljöskulder   -87
Avsättning Mälarfarleden   -6
Ensamkommande barn och unga   50
Exploateringsverksamhet   65
Ökning pensionsskuld   -7
Nedskrivning fastighet   -1

Årets resultat för Västerås stad blev 395 mnkr. 
Resultatet exklusive reavinster, vilket är det resultat 
som visas när statens balanskrav ska stämmas av, 
är 173 mnkr.
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(248 mnkr), fastighetsförsäljningar 
(184 mnkr) och övriga bokslutsdispo-
sitioner (-8 mnkr). Årets genomförda 
investeringar uppgår till 320 mnkr. Det 
innebär att 212 mnkr av årets investerings-
utrymme inte utnyttjas. Dessa medel tillförs 
investeringsbufferten som därmed uppgår 
till 465 mnkr.

bUdgEtFörUtsättningarna 
inFör 2016
I bokslutet 2015 visade flera av nämn-
derna inom stadens kärnverksamheter på 
obalans i ekonomin. Exempelvis redo-
visade nämnderna inom skola, vård och 
omsorg sammantaget budgetunderskott 
på -135 mnkr. Till budget 2016 genom-
fördes ett omfattande, och i många fall 
smärtsamt, arbete i nämnderna för att 
möta utmaningarna i budgeten där flera 
nämnder brottades med underskott i 
2015 års verksamhet och därtill skulle 
möta ett besparingskrav på 1 procent av 
budget ramarna. Sammantaget krävdes i 
budgetarbetet åtgärder på över 200 mnkr 
för att nå budget i balans. En mängd olika 
åtgärder har beslutats och genomförts i 
nämnderna. När nu utfallet för 2016 är 
klart kan vi konstatera att åtgärderna i de 
flesta fall fått önskat resultat genom mins-
kade kostnader. Det stora flertalet nämnder 
har budgeten i balans och redovisar 
positiva budgetavvikelser 2016.

vErksamhEtErnas 
bUdgEtavvikElsEr
Verksamheternas nettokostnader är 
177 mnkr lägre än budgeterat. I det ligger 
realisationsvinster hos fastighetsnämnden 
för försäljning av tomträtter på 173 mnkr 
och vinster inom exploateringsverksam-
heten på 65 mnkr. 

Centrala poster är totalt 134 mnkr 
sämre än budget och det beror på främst 
två saker. 87 mnkr i avsättning för miljö-
skulder samt 55 mnkr i merkostnad för 
flykting. När en miljöskuld kan konstateras 
och beräknas ska en avsättning göras. 
Västerås stad har under 2016 kunnat 
konstatera och beräkna miljöskulder för 
marken där nya Lögarängsbadet ska vara, 

totalt antal HeMtjänsttiMMar i 
 orDinärt boenDe 2016
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årets resultat, Mnkr
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FinansiEll proFil För 
västErås stad
I spindeldiagrammet till högre redovisas 
Västerås stads finansiella profil i jämförelse 
med fem kommuner av Västerås storlek. 
För respektive nyckeltal får den bästa 
kommunen 5 poäng och den svagaste 
kommunen 1 poäng. De två kommuner 
som hamnar i mitten får 3 poäng. Jäm-
förelsegruppen består av Västerås, Örebro, 
Linköping, Gävle, Eskilstuna och Jönköping.

Profilen visar på en stabilitet och inte i 
något av måtten får Västerås lägre betyg 
än tre. Staden får högre betyg än snittet i 
två av måtten. Det gäller skattesatsen, där 
Västerås har relativt låg kommunalskatt, 
och skattefinansiering av investeringar. 
Jämförelsen av skattefinansieringen av 
 investeringarna kan dock till viss del 
vara lite missvisande eftersom en del av 
 kommunerna i gruppen har sina verk-
samhetslokaler i bolagsform och investe-
ringarna därmed kommer i dessa bolags 
regi.

barn och unga gör Västerås stad ett relativt 
stort överskott 2016. Över 50 procent av 
intäkter och kostnader rör ensamkom-
mande flyktingbarn. Det kan också uppstå 
indirekta kostnader till följd av den ökade 
flyktingverksamheten. Exempelvis ökar 
flyktingmottagandet trycket på en redan 
ansträngd bostadsmarknad vilket gör att 
det tar längre tid att hitta bostäder åt före 
detta missbrukare som ska flytta från ett 
missbruksboende till en egen lägenhet. 
Kostnad för missbruksvård blir då högre. 

Mottagandet av ensamkommande flyk-
tingbarn var relativt stort under årets sista 
kvartal 2015 men har sedan dess varit 
mycket lågt. Under 2016 tog Västerås stad 
emot ett fyrtiotal ensamkommande barn. 
Under den stora tillströmningen tecknades 
avtal med Migrationsverket på hur många 
barn Västerås skulle ta emot under 2016 
samt så byggdes en verksamhet upp för att 
hantera mottagandet. Efter det nationella 
beslut som fattades att begränsa tillström-
ningen har inte platserna fyllts upp. Av den 
anledningen gör staden ett relativt stort 
överskott på denna verksamhet 2016. 
 Staten har också sett över ersättnings-
systemet för denna verksamhet i och med 
minskade volymer och en förändring kom-
mer från juli 2017 där ersättningarna juste-
ras ner. För att möta de totala kostnader 
vi har under perioden 2016-2017 kommer 
en del av överskottet i denna verksamhet 
2016 att periodiseras till 2017. 26 mnkr 
har periodiserats till 2017.  

2016 erhöll Västerås stad 73 mnkr i ett 
generellt statsbidrag för flyktingmottag-
ning och inkludering. Cirka 55 mnkr av 
de pengarna har använts till en lång rad 
aktiviteter i ett stort antal verksamheter. 

Markering aV eget kapital, Mnkr

 ingående  årets Utg.
 saldo förändr. saldo

Balansfonden 193 0 193
Pensionsfonden 435 0 435
Investeringsbuffert 253 212 465
Social resursfond* 15 4 19
Byggbonus 0 41 41

* Årets förbrukning -4 mnkr. Årets tillskott 8 mnkr.

aVstäMning aV 
inVesteringsbuFFert 2016, Mnkr

Resultat exklusive reavinster fastigheter 173
Avgår resultat exploatering -65
Fastighetsförsäljningar 184
Avskrivningar  248
Avgår övriga bokslutsdispositioner -8

investeringsutrymme 532

Investeringar 2016 -320

till investeringsbufferten 212

Ingående investeringsbuffert 253

Utgående investeringsbuffert 465

Finansiell proFil, Västerås staD 2016

Finansiella profiler för Västerås kommun…

…i förhållande till  RS-nätverk

2014 2015 2016

Kommentarer, se text till vänster.
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Analysen syftar till att kartlägga utvecklingstrender samt 
 identifiera varningssignaler och styrkor i stadens ekonomiska läge.

  årets resultat 2012 2013 2014 2015 2016

Årets resultat, mnkr  226 219 26 445 395
Årets resultat enl balanskravet, mnkr 172 211 -13 -52 173
Årets resultat exkl  193 168 -7 -44 159
   jämförelsestörande poster  
   i förhållande till skatteintäkter, % 3,1 2,6 -0,1 -0,6 2,1
Årets resultat i förhållande till  3,6 3,3 0,4 6,4 5,3
   skatteintäkter, %
Resultat enl balanskravet 2,7 3,2 -0,2 -0,7 2,4
   i förhållande till skatteintäkter, %

Västerås stads långsiktiga resultatmål är att balanskravsresultatet 
 (resultat exklusive reavinster) ska vara minst 2,5 procent i förhållande till 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Balanskravsresultatet 
blev 2016 2,4 procent. Årets resultat inklusive reavinster är 395 mnkr.

  Verksamhetens kostnader 2012 2013 2014 2015 2016

andel av skatter och bidrag, %
Nettokostnader 94,7 94,1 97,8 91,8 92,1
Avskrivningar 3,7 3,6 3,3 3,5 3,3
Summa verksamhetens nettokostnader 98,4 97,7 101,1 95,3 95,4
Finansnetto -1,9 -1,0 -1,5 -1,8 -0,7
totalt 96,4 96,7 99,6 93,5 94,7

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 6 204 6 430 6 810 6 617 7 072
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 6 227 6 473 6 838 7 076 7 266
   exkl jämförelsestörande poster
Förändr. av verksamhetens nettokostn, % 4,4 3,6 5,9 -2,8 6,9
Ökning av verksamhetens nettokostn 4,5 4,0 5,6 3,5 2,8
   exkl jämförelsestörande poster, %
Ökning av skatteintäkter 3,8 4,3 2,3 3,0 6,8
   generella statsbidrag, utjämning, %

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

Rensat från jämförelsestörande poster ökar skatteintäkterna mer 
än kostnaderna för verksamheten. Det innebär att den negativa trend 
 Västerås stad haft med kostnadsökningar som varit högre än intäkts-
ökningarna under två år har brutits. 

  soliditet 2012 2013 2014 2015 2016

Soliditet enl balansräkning, % 43,7 38,8 36,1 35,7 36,2
Soliditet exkl internbank, % 76,2 72,7 70,4 70,7 73,2
Stadens soliditet inkl ansvars- 36,1 34,0 34,6 38,3 42,6
   förbindelse pensioner, exkl internbank
Koncernens soliditet inkl ansvars- 29,8 27,3 27,3 28,2 29,6
   förbindelse pensioner, % 
Stadens likvida nettotillgångar, mnkr 581 807 877 1 141 1 297

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

Soliditeten har ökat till 73,2 procent och har därmed tydligt förstärkts 
under året. Västerås stads egna kapital har förstäkts genom ett starkt 
driftresultat, försäljningar av tomträtter samt att investeringsnivån under 
året varit relativt begränsad.

  Medarbetarkostnader 2012 2013 2014 2015 2016

Medarbetarkostnader, mnkr 3 330 3 477 3 672 3 841 4 006
   därav lönekostnader 2 436  2 553 2 680 2 780 2 876
Förändring av lönekostnader, % 2,3 4,8 5,0 3,7 3,5
Verksamhetens bruttokostn mnkr 7 729 8 015 8 383 8 756 9 271
Medarbetarkostnadernas andel av 43,1 43,3 43,8 43,9 43,2
verksamhetens bruttokostnader, % 
Antal årsarbetare 7 218 7 174 7 323 7 472 7 566
Lönekostnad per årsarbetare, kkr 338 355 366 372 380
Förändring av lönekostnad per  4,0 5,0 3,1 1,6 2,2
   årsarbetare, % 

Västerås stads största kostnadspost är medarbetarkostnaderna. Antalet 
anställda och årsarbetare har ökat sedan 2013, efter nedgångar tidigare 
år. Medarbetarkostnadernas andel av de totala bruttokostnaderna är 
43 procent. Längre tillbaka, före konkurrensutsättning av verksamhet 
och tillkomsten av fristående skolor och förskolor var andelen långt över 
50 procent. Under året har de totala lönekostnaderna ökat med 3,5 pro-
cent men lönekostnaden per årsarbetare ökar med 2,2 procent.

  investeringar 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoinvesteringar exkl  224,3 372,8 418,0 401 320,4
   exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, % 192 110 50 175 175

Ett mått för ekonomistyrningen är att investeringarna ska finansieras med 
egna medel så att den samlade summan av årets resultat (exkl reavinster), 
avskrivningar och fastighetsförsäljningar överstiger investeringarna. Starkt 
driftresultat och tomträttsförsäljningar har bidragit till att inkomsterna med 
marginal överstiger utgifterna. Egenfinansieringsgraden av investeringarna 
är 175 procent vilket är exakt detsamma som utfallet 2015.

Finansiella nyckeltal
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• resultatet före extraordinära poster är 
positivt, 680 mnkr.

• koncernens investeringar uppgår till 
1 940 mnkr.

koncErnrEdovisningEns 
omFattning

Syftet med den sammanstallda redo-
visningen ar att ge en samlad bild over 
Vasteras stads ekonomiska stallning, 
åtaganden och resultat. Förutom stadens 
egen verksamhet omfattas även de bolag 
där stadens röstetal överstiger 20 procent, 
samt fyra kommunalförbund.

rEsUltatUtvEckling koncErnEn
Koncernens resultat före extraordi-
nära  poster uppgår till 680 mnkr (647). 
Resultatet för 2016 är 311 mnkr bättre 
än budgeterat. Nettokostnaderna blev 
178 mnkr lägre än budget. Skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning blev 
119 mnkr högre än budget och finans-
nettot har förbättrats med 14 mnkr jämfört 
med budget. Störst avvikelse mot budget 
har Västerås stad 295 mnkr, Mälarenergi 
AB 29 mnkr och Nya Västerås Flygplats AB 
-23 mnkr. 

Västerås stads resultat för 2016 
budgeterades bli 100 mnkr. Årets resultat 
inklusive realisationsvinster och stats-
bidrag för att stimulera ökat bostads-
byggande blev 395 mnkr. Skatteintäkter 
och generella statsbidrag blev 119 mnkr 
bättre än bud geterat. Främst beroende 
på två tillkommande statsbidrag; flykting-
mottagning 73 mnkr samt stimulans till 
ökat bostadsbyggande 41 mnkr. Verksam-
heternas nettokostnader är 176 mnkr lägre 
än budget. I årets resultat ingår reavinster 
för försäljning av fastigheter och värde-
papper på totalt 185 mnkr, statsbidrag för 
att stimulera ökat bostadsbyggande med 
41 mnkr samt utnyttjande av social resurs-
fond 4 mnkr. Räknas dessa poster bort får 
man balanskravsresultatet, 173 mnkr. 

Mälarenergi ABs resultat jämfört med 
budget beror främst på förbättringar 
i elnät- och elhandelsverksamheten. 
 Resultatet för flygplatsverksamheten är 
46,3 mnkr lägre jämfört med budget 

resultat Före extraorDinära 
poster, Mnkr

ägarDirektiV

I bolagsspecifika ägardirektiv beslutas 
bland annat om vilket uppdrag bolaget 
har från ägarens sida i form av ändamål 
och verksamhetsmål. Ägardirektiv är 
fastställda för Västerås Stadshus AB och 
för dotterbolagen, Mälarenergi AB, Bostads 
AB Mimer, Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB, Nya Västerås Flygplats AB, 
Västerås marknads och näringslivsaktiebolag 
och Västerås parkerings AB. För det delägda 
bolaget Mälarhamnar AB är ägardirektiv 
fastställt i samverkan med Köpings kommun. 

Under 2016 har koncernens investeringar uppgått till 
1 940 mnkr.

bruttoinVesteringar, Mnkr

 2016 2015

Västerås stad 396 427
Mälarenergi AB 649 796
Bostads AB Mimer 804 764
Västerås stads strategiska  13 16
   fastigheter AB 
Nya Västerås Flygplats AB 26 2
Västerås Marknads och  2 0
   näringslivsaktiebolag 
Västerås Parkerings AB 3 0
Mälarhamnar AB (55%) 5 13
Mälardalens Brand och  0 6
   Räddningsförbund (82%) 
Vafab Miljö Kommunalförbund 42 52

totalt 1 940 2 076

bruttoinVesteringar, Mnkr
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saMManställD reDoVisning

Koncernredovisning
beroende på i huvudsak den nystartade 
flyglinjen till Helsingfors som avvecklades 
i slutet av 2016. Bolag och kommunalför-
bunds analys av verksamhetsutveckling 
och ekonomisk utveckling samt avstäm-
ning mot ägardirektiv finns under rubiken 
Västerås stads bolag.

FinansiEll ställning
Koncernens soliditet är 41 procent (41). 
Balansomslutningen har sedan före-
gående årsskifte ökat med 1 342 mnkr till 
23 240 mnkr.

invEstEringar
Den sammanlagda investeringsvolymen 
uppgick till 1 940 mnkr (2 076 mnkr). 
Västerås stads investeringar uppgick totalt 
till 396 mnkr varav fastighetsnämndens 
investeringar är 176 mnkr och  tekniska  
nämndens 64 mnkr. Exempelvis har 
investeringar gjorts inom skolverksamhet, 
Lögarängsbadet, HVB-hem, energispar-
åtgärder, beläggnings- och brounderhåll 
samt satsningar på parker och torg i 
centrum och utmed Mälaren. Mälarenergi 
investerade totalt 649 mnkr under året. 
Bostads AB Mimers investeringar uppgick 
till 804 mnkr.

strUktUrFörändringar
Västerås Stadshus AB har sedan den 5 april 
överfört flygplanverksamheten till ett nytt 
bolag, Nya Västerås flygplats AB. Båda 
bolagen redovisas separat efter den 5 april. 

Bolaget Västerås Parkerings AB har 
bildats under 2016 och ingår i koncernen 
Västerås Stadshus AB. Mälarenergi har 
avvecklat sitt delägande i bolaget Samkraft 
AB. Bostads AB Mimer har förvärvat 
aktierna i bolaget Björnklockan AB och 
Gurkstaden AB. Västerås Marknad och 
Näringslivs AB genomför organisations-
förändringar med syfte att samorganisera 
och samlokalisera.  
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Resultaträkning, kassaflödesanalys
  västerås stad   koncernen
rEsUltaträkning, mnkr not 2016 2015  2016 2015

Intäkter 1 2 200 2 139  6 274 5 810
Kostnader  2 9 023 -8 512  -11 852 -11 045
Avskrivningar 3 -248 -244  -1 035 -942

verksamhetens nettokostnader  -7 072 -6 617  -6 612 -6 177

Skatteintäkter  4 6 392 6 066  6 392 6 066
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 023 875  1 023 875
Finansiella intäkter  6 132 201  43 47
Finansiella kostnader  7 -81 -79  -166 -164

resultat före extraordinära poster  395 445  680 647

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 8    -65 -57
Minoritetsandelar i årets resultat     -21 -21

årEts rEsUltat 9 395 445  594 569

  västerås stad   koncernen
kassaFlödEsanalys, mnkr not 2016 2015  2016 2015

den löpande verksamheten

årets resultat  395 445  594 569
Justeringar för av- och nedskrivningar  248 244  1 035 941
Justering för gjorda avsättningar 10 98 115  193 177
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 11 -174 1 288  -80 -569
Ökning(-) minskning av förråd/varulager  -1 15  12 26
Ökning(-) minskning av kortfristiga fordringar  -623 -684  -321 -86
Ökning(+) minskning av kortfristiga skulder  385 1 035  112 1 075

kassaflöde från den löpande verksamheten  328 2 458  1 547 2 132

investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar  0 0  -14 -4
Investering i materiella anläggningstillgångar  -396 -427  -1 937 -2 037
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  197 528  203 556
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1 -11  -42 -12
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0  1 0

kassaflöde från investeringsverksamheten  -200 90  -1 789 -1 497

Finansieringsverksamheten      
Utlåning  -195 -1 917  -131 -110
Återbetald utlåning  0 0  1 0
Upplåning  201 37  906 109
Amortering av upplåning  -218 -201  -510 -223

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -212 -2 081  265 -224

årets kassaflöde  -83 467  23 411
Likvida medel vid årets början  2 209 1 742  2 224 1 814
Likvida medel vid årets slut   2 126 2 209  2 248 2 225
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Balansräkning
  västerås stad   koncernen
balansräkning, mnkr not 2016 2015  2016 2015

tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 0 0  27 20
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 3 471 3 300  10 454 9 793
Maskiner och inventarier 14 157 165  6 573 6 383
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 198 236  1 563 1 579
Finansiella anläggningstillgångar 16 8 408 8 213  521 352

summa anläggningstillgångar  12 234 11 914  19 138 18 127

omsättningstillgångar
Lager och förråd  36 35  278 290
Kortfristiga fordringar 17 3 136 2 512  1 578 1 257
Kortfristiga placeringar 18 579 603  579 603
Kassa och bank 19 1 547 1 606  1 669 1 621

summa omsättningstillgångar  5 298 4 757  4 102 3 771

sUmma tillgångar  17 532 16 671  23 240 21 898

EgEt kapital, avsättningar och skUldEr
Eget kapital
Eget kapital  5 953 5 508  8 915 8 340
Förändring i koncernstruktur     25 6
Årets resultat  395 445  594 569

summa eget kapital  20 6 348 5 953  9 535 8 915

minoritetsintressen     224 203

avsättningar
Avsättningar för pensioner 21 360 337  427 397
Avsättningar för skatter 22    829 745
Övriga avsättningar 23 232 156  272 192

summa avsättningar  591 493  1 528 1 334

skulder
Långfristiga skulder  24 5 263 5 280  6 111 5 715
Kortfristiga skulder  25 5 330 4 945  5 843 5 731

summa skulder  10 593 10 225  11 954 11 446

sUmma EgEt kapital, 
avsättningar och skUldEr  17 532 15 239  23 240 21 898

Panter och ansvarsförbindelser 26    
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  oMsättningstillgångar

Lager av tomter i exploateringsverksamheten redovisas som omsättnings-
tillgång.

aktier, obligationer ocH anDra VärDepapper, aVser 
Västerås staDs FonDer ocH pensionsMeDelsFörValtning

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

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

   leasing

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

   saMMansatta instruMent

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

   Finansiella säkringsinstruMent, Valutor

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

Vid årsskiftet fanns följande valutaterminer, totalt per valuta, för att 
valutasäkra upplåning: 
150,0 milj USD  Marknadsvärde på bokslutsdagen: + 37,5 mnkr   
  10,0 milj EUR Marknadsvärde på bokslutsdagen: - 3,6 mnkr 

Marknadsvärdet visar skillnaden mellan avtalad terminskurs och den 
aktuella valutakursen vid årsskiftet. Instrumenten är klassade som 
 säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens resultat. 

   Finansiella säkringsinstruMent, räntor

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

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

Totala räntekostnader inklusive räntederivat uppgick till 76 mnkr 
(exklusive räntederivat: 10,1 mnkr). 

Vid årsskiftet fanns totalt 2 950 mnkr i ränteswappar. Marknadsvärdet 
på bokslutsdagen uppgick till -153,8 mnkr. 

Marknadsvärdet visar värdet som skulle betalas/erhållas om avtalen 

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

  exploateringsreDoVisning 

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

  extraorDinära ocH jäMFörelsestöranDe poster

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

  skatteintäkter öVriga intäkter

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

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

  lånekostnaDer

Lånekostnader belastar resultatet i den period de uppkommer. För större 
pågående investeringsprojekt (>1 mnkr) bokförs dock ränta under den 
tid projektet pågår. Sådan ränta aktiveras och läggs till objektets anskaff-
ningsvärde. Den räntesats som används vid aktivering av ränta baseras på 
kommunens internränta som har varit 2,5 procent under 2016.

  anläggningstillgångar

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

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

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

Finansiella anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier och 
andelar i koncernbolag och av långfristiga fordringar på koncernbolag. 
Aktier och andelar i koncernbolag upptas till anskaffningskostnad 
inklusive eventuella ägartillskott. Nedskrivningsbehov prövas årligen. 
Långfristiga fordringar upptas till nominellt belopp.

Tillämpade redovisningsprinciper



  73årsredovisning 2016

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

För Mälarenergi ab:s VerksaM Het tilläMpas Dessa 
koMpletteranDe reDoVisningsprinciper

I enlighet med RKR21 - Redovisning av derivat och säkringsredovisning 
har staden per balansdagen gjort en bedömning gällande om säkrings-
förhållandet fortarande anses vara effektivt. Staden har med hjälp av en 
kvantitativ metod kommit fram till att säkringsförhållandena fortsatt ska 
anses vara effektiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skulle upphöra på bokslutsdagen. Instrumenten är klassade som 
säkringsinstrument och har därför ingen påverkan på stadens resultat så 
länge som säkringsförhållandena anses vara effektiva. 

I enlighet med RKR 21 – Redovisning av derivat och säkringsredo-
visning – har staden per balansdagen gjort en bedöming 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 arbets-
tagare och pensionstagare före 1998 redovisas under ansvarsförbindelser. 
Från och med 2007 beräknas pensionsskulden enligt RIPS 07.

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

   aVsättningar

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

   saMManställD reDoVisning

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

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

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

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

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

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

   änDraD reDoVisningsprincip enligt k3 reglerna

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen för 
Mälarenergi AB och Bostads AB Mimer med tillämpning av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En stor skillnad mot tidigare 
på grund av dessa regler är att komponentavskrivning tillämpas, vilket 
flyttar kostnader från driftredovisningen till balansräkningen och gör att 
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Noter till resultat- och balansräkning
Alla belopp i mnkr om inte annat anges
not 1
Verksamhetens intäkter, Västerås stad 2016 2015
Taxor och avgifter 289,9 343,5
Hyror och arrenden 330,8 341,5
Bidrag och ersättningar 813,3 528,4
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m. 538,1 414,4
Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning av tomträtter 184,4 466,6
Statsbidrag ensamkommande flyktingbarn 43,1 0,0
AFA återbetalning 0,0 44,3
summa verksamhetens intäkter 2 199,6 2 138,7

Verksamhetens intäkter, koncernen 2016 2015
Taxor och avgifter 3 076,9 2 816,9
Hyror och arrenden 1 253,2 1 143,6
Bidrag och ersättningar 949,6 678,0
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m. 736,4 567,8
Övriga rörelseintäkter 30,5 91,1
Jämförelsestörande intäkter 
Försäljning av tomträtter 184,4 466,6
Övriga jämförelsestörande intäkter 43,1 45,6
summa verksamhetens intäkter 6 274,2 5 809,6

not 2
Verksamhetens kostnader, Västerås stad 2016 2015
Bidrag och transfereringar 512,7 533,9
Entreprenader och köp av verksamhet 2 738,4 2 551,8
Lön och sociala avgifter 4 157,8 4 003,1
Hyror, arrenden och leasing 456,9 433,6
Material, avgifter, tjänster m.m. 1 157,7 989,9
summa verksamhetens kostnader 9 023,5 8 512,3

Verksamhetens kostnader, koncernen 2016 2015
Bidrag och transfereringar 512,7 533,9
Entreprenader och köp av verksamhet 2 738,4 2 551,8
Lön och sociala avgifter 4 889,1 4 751,6
Hyror, arrenden och leasing 521,8 595,3
Material, drift, varor och tjänster m.m. 3 189,5 2 612,8
summa verksamhetens kostnader 11 851,5 11 045,4

not 3
avskrivningar, Västerås stad 2016 2015
Avskrivningar enligt plan 247,0 234,4
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 0,7 9,3
summa avskrivningar 247,7 243,7

avskrivningar, koncernen 2016 2015
Avskrivningar enligt plan 970,6 897,8
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 64,4 43,7
summa avskrivningar 1 035,0 941,5

not 4
skatteintäkter, Västerås stad 2016 2015
Kommunalskatt och inkomstskatt 6 415,8 6 070,6
Slutavräkning 2014 2) -29,9 -10,9
Prognos slutavräkning 2015 1) 6,0 6,1
summa skatteintäkter 6 391,9 6 065,8

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

not 5
generella statsbidrag och utjämning, Västerås stad 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 814,0 766,7
Regleringspost -5,0 -5,5
Kommunal fastighetsavgift 222,4 214,1
Kostnadsutjämning -30,5 -40,8
Strukturbidrag 0,0 14,9
Införandebidrag 0,0 8,5
Utjämningsavgift LSS -92,1 -100,1
Generellt bidrag från staten 114,0 16,9
summa generella statsbidrag och utjämning 1 022,8 874,7

not 6
Finansiella intäkter, Västerås stad 2016 2015
Aktieutdelning kommunägda bolag  2,7 56,5
Övrig utdelning aktier och andelar 0,8 2,8
Ränteintäkter 113,4 111,2
Ränteintäkter på kundfordringar  0,1 0,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer, m.m. 15,5 30,3
summa finansiella intäkter 132,5 200,9

Finansiella intäkter, koncernen 2016 2015
Utdelning aktier och andelar 0,8 2,8
Ränteintäkter 26,7 12,7
Ränteintäkter på kundfordringar 0,1 1,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer m. m. 15,5 30,3
summa finansiella intäkter 43,1 46,9

not 7
Finansiella kostnader, Västerås stad 2016 2015
Räntekostnader 63,6 67,4
Ränta på pensionsskuld 8,7 5,0
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,1 0,2
Bankkostnader 1,2 0,8
Övriga finansiella kostnader  7,2 5,7
summa finansiella kostnader 80,8 79,1

Finansiella kostnader, koncernen 2016 2015
Räntekostnader 148,3 151,7
Ränta på pensionsskuld 8,7 5,0
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,1 0,2
Bankkostnader 1,2 0,8
Övriga finansiella kostnader 7,2 5,8
summa finansiella kostnader 165,5 163,5

not 8
aktuell skatt och uppskjuten skatt, koncernen 2016 2015
Bostads AB Mimer 31,2 27,9
Mälarenergi AB 43,3 24,0
Mälarhamnar AB (55%) 0,9 1,5
Västerås Central AB (49%) 0,3 0,4
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 3,2 3,0
Västerås Stadshus AB -14,0 0,0
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) 0,0 -0,3
summa aktuell skatt och uppskjuten skatt 65,0 56,5

varav aktuell skatt 9,3 61,9
varav uppskjuten skatt 55,7 -5,4
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not 9
årets resultat, Västerås stad 2016 2015
Årets resultat enligt resultaträkningen 394,8 445,0
avgår
Realisationsvinster fastighetsförsäljning -172,5 -466,5
Realisationsvinster finansiella poster -12,3 -30,3
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande -40,9 
Utnyttjande av social resursfond 3,9
summa resultat för avstämn mot balanskrav 173,1 -51,8

not 10
justering för gjorda avsättningar, Västerås stad 2016 2015  
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 98,0 115,0
summa 98,0 115,0

justering för gjorda avsättningar, koncernen 2016 2015 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 25,9 32,3
Avsättningar för skatter 87,4 53,7
Övriga avsättningar 80,1 90,7
summa 193,3 176,7

not 11
justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, Västerås stad 2016 2015  
Förändring finansiella anläggningstillgångar - -0,1 1 754,5
aktier och andelar (effekt vid bildande av koncernbolag)
Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar -173,3 -466,5  
summa -173,4 1 288,0

justering för övriga 
ej likvidpåverkande poster, koncernen 2016 2015  
Realisationsvinster anläggningstillgångar -186,1 -477,6
Minoritetsintressen och övriga ej likvidpåverkande poster 106,5 -91,6
summa -79,6 -569,2

not 12
immateriella tillgångar, Västerås stad 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 8,2 20,2
Inköp 0,0 0,0
Utrangeringar -2,4 -12,0
Omklassificeringar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 5,8 8,2

Ingående avskrivningar 8,0 9,3
Utrangeringar -2,3 -1,8
Årets avskrivningar 0,1 0,5
summa utg ackumulerade avskrivningar 5,8 8,0

Ingående nedskrivning 0,0 10,2
Utrangering nedskrivet, utrangering 0,0 -10,2
summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0
summa utg planenligt restvärde 0,0 0,2

immateriella tillgångar, koncernen 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 149,9 157,6
Inköp 2,9 4,3
Försäljning, utrangeringar -2,4 -12,0
Omklassificeringar -26,6 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 123,8 149,9

Ingående avskrivningar 129,6 125,9
Försäljningar, utrangeringar -2,3 -1,8
Omklassificeringar -37,5 0,0
Årets avskrivningar 6,9 5,5
summa utg ackumulerade avskrivningar 96,7 129,6

Ingående nedskrivningar 0,0 10,2
Årets nedskrivningar, utrangering 0,0 -10,2
summa utg ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0
summa utg planenligt restvärde 27,1 20,3

not 13
Mark, byggnader och tekn anläggn, Västerås stad 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärden 5 653,1 5 474,0
Inköp 375,7 272,0
Försäljningar -48,3 -76,2
Omklassificeringar  -16,7
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 5 980,6 5 653,1

Ingående avskrivningar 2 080,0 1 918,3
Försäljningar -25,4 -15,1
Omklassificering 0,3 0,0
Årets avskrivningar 180,6 176,8
summa utg ackumulerade avskrivningar 2 235,5 2 080,0
 
Ingående nedskrivningar 273,4 264,2
Försäljning utrangering -0,1
Årets nedskrivningar 0,7 9,2
summa utg ackumulerade nedskrivningar 274,1 273,4
summa utg planenligt restvärde 3 471,1 3 299,7

taxeringsvärden
Mark och Byggnad 825,5 782,4

I utgående planenligt restvärde ingår bland annat
Markreserv 121,4 99,1
Tomträttsmark 229,4 110,2

Mark, byggnader och tekn anläggn, koncernen  2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 15 317,0 14 155,0
Inköp 1 011,2 1 241,9
Försäljningar, utrangeringar -275,7 -87,9
Omklassificeringar -4,4 9,7
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 16 048,1 15 317,0

Ingående avskrivningar 5 128,6 4 760,4
Försäljningar, utrangeringar -252,1 -19,7
Omklassificeringar -15,1 19,7
Årets avskrivningar 391,0 368,2
summa utg ackumulerade avskrivningar 5 252,4 5 128,6

Ingående nedskrivningar 395,1 388,3
Försäljningar, utrangeringar -0,1 -10,0
Omklassificeringar -88,7 0,0
Årets nedskrivningar 35,7 16,8
summa utg ackumulerade nedskrivningar 341,9 395,1
summa utg planenligt restvärde 10 453,8 9 793,3
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not 14
Maskiner och inventarier, Västerås stad 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärden 573,6 496,4
Inköp 61,8 64,5
Försäljningar -18,0 -1,5
Omklassificeringar 0,0 14,2
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 617,4 573,6

Ingående avskrivningar 397,0 333,7
Försäljning -13,8 0,0
Utrangering 0,0 0,0
Årets avskrivningar 66,4 63,3
summa utg ackumulerade avskrivningar 449,5 397,0

Ingående nedskrivningar 11,1 11,1
summa utg ackumulerade nedskrivningar 11,1 11,1
summa utg planenligt restvärde 156,7 165,5

Maskiner och inventarier, koncernen 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärden 13 193,8 12 629,4
Inköp 141,9 174,0
Försäljningar, utrangeringar -263,5 -33,7
Omklassificeringar 415,8 424,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 13 488,0 13 193,8

Ingående avskrivningar 6 673,6 6 174,9
Försäljningar och utrangeringar -255,0 -39,2
Omklassificeringar -153,7 27,5
Årets avskrivningar 579,5 510,4
summa utg ackumulerade avskrivningar 6 844,4 6 673,6

Ingående nedskrivningar 137,2 137,2
Årets nedskrivning 28,8 0,0
Omklassificeringar -95,3 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 70,7 137,2
summa utg planenligt restvärde 6 572,9 6 383,0

not 15
övriga materiella anläggningstillgångar, på-
gående investeringar/exploateringar, Västerås stad 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärden 236,9 156,4
Inköp -41,4 78,5
Omklassificeringar 3,2 2,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 198,7 236,9

Ingående nedskrivningar 1,1 1,1
summa utg ackumulerade nedskrivningar 1,1 1,1
summa utg planenligt restvärde 197,6 235,8

övriga materiella anläggningstillgångar, 
pågående investeringar/exploateringar, koncernen  2016 2015
Ingående anskaffningsvärden 1 613,9 1 378,2
Inköp 784,1 1 237,3
Försäljningar, utrangeringar  0,0
Omklassificeringar -834,0 1 001,6
Effekt av fusion (vafab-svensk växtkraft)  0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 1 564,1 1 613,9
Ingående avskrivningar 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Ingående nedskrivningar 35,3 12,6
Årets nedskrivningar -34,2 22,7
summa utg ackumulerade nedskrivningar 1,1 35,3
summa utg planenligt restvärde 1 563,0 1 578,6

not 16
Finansiella anläggningstillgångar, ägd 
Västerås stad  andel 2016 2015 
aktier och andelar, kkr
Västerås Stadshus AB 100% 1 734,4 0,0
Mälarhamnar AB  55% 28,5 28,5
Västerås Central AB 49% 6,4 6,4
VafabMiljö AB 43,6% 0,0 0,0
Västerås Science Park AB 12% 0,1 0,1
Mälarstrandens Utvecklings AB 12% 0,6 0,6
summa aktier och andelar, kkr   1 770,1 35,6

obligationer och andra värdepapper, mnkr
Mälarskog, insatskapital  0,1 0,1
summa obligationer och andra värdepapper 0,1 0,1 
långfristiga fordringar
Västerås Flygplats AB 0,0 1 734,4
Bostads AB Mimer 2 245,0 2 170,0
Västerås Central AB 10,0 10,0
VafabMiljö Kommunalförbund 28,0 28,0
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 0,1 0,4
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 75,0 75,0
Koncernkonto, utlåning till kommunala bolag 4 203,5 4 083,9
summa långfristiga fordringar  6 561,6 8 101,7

bostadsrätter och grundfondskapital
Bostadsrätter 61,7 63,3
Stiftelsen Tillberga Hyresbostäder 0,2 0,2
Västmanlands Tolkservice 0,2 0,2
Brf Fendern 10,5 10,0
Brf Siggesborg 0,5 0,5
Övriga 3,6 1,0
summa bostadsrätter och grundfondskapital 76,8 75,2
summa finansiella anläggningstillgångar 8 408,5 8 212,6
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not 17
kortfristiga fordringar, Västerås stad 2016 2015 
Kundfordringar 112,6 90,4
Fordran hos staten 1,7 65,7
Utlåning till kommunala bolag 2 460,3 1 981,3
Momsfordran 76,9 65,7
Upplupen ränteintäkt 2,4 3,6
Upplupen skatteintäkt 12,2 6,2
Övriga kortfristiga fordringar 469,7 299,4
summa kortfristiga fordringar 3 135,8 2 512,3

kortfristiga fordringar, koncernen 2016 2015
Kundfordringar 512,9 338,9
Fordran hos staten 87,1 65,7
Momsfordran 79,0 66,4
Upplupen ränteintäkt 2,4 3,6
Upplupen skatteintäkt 13,4 75,9
Övriga kortfristiga fordringar 882,6 706,2
summa kortfristiga fordringar 1 577,5 1 256,7

not 18
kortfristiga placeringar, Västerås stad 2016 2015 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder: 
Handelsb AIX Global 0,0 20,6
DNB Sverigefond 28,3 28,3
Lannebo småbolag 53,1 53,1
Kulturfonden, aktier 37,3 41,3
Asköviksfonden 2,3 2,1
Folksams Globala Aktiefond 31,3 31,3
Danske Inv Global EM 10,2 10,2
Enter Sverige Pro 46,8 46,8
AMF Räntefond Kort 112,6 112,6
Folksam Obligationsfond 84,4 84,4
AMF Pension Aktiefond Sverige 80,8 80,8
Enter Trend räntefond  79,6 79,6
Carnegic obligationer 12,0 12,0
summa kortfristiga placeringar 578,7 603,1

kortfristiga placeringar, koncernen 2016 2015 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder, staden 578,7 603,1
Övrig likv.placering bolagen 0,0 0,0
summa kortfristiga placeringar 578,7 603,1

not 19
kassa och bank, Västerås stad 2016 2015 
Bank 1 547,4 1 606,1
summa kassa och bank 1 547,4 1 606,1
 
kassa och bank, koncernen 2016 2015
Bankmedel 1 668,6 1 621,5
summa kassa och bank 1 668,6 1 621,5

not 20
eget kapital, Västerås stad 2016 2015
Ingående eget kapital 5 953,2 5 508,2
Årets resultat 394,8 445,0
summa eget kapital  6 348,0 5 953,2

varav
Kulturfonden 93,6 90,8
Asköviksfonden 2,3 2,2
Försäkringsfonden 53,1 50,7
Avfall och återvinning, ackumulerat resultat 20,1 20,1
Exploateringsverksamheten  301,2 256,9
Balansfond 193 193
Pensionsfond 435 435
Investeringsbuffert 465 253
Social resursfond 19 15
Byggbonus 41 0

eget kapital, koncernen 2016 2015 
Ingående eget kapital 8 914,8 8 340,0
Förändring i koncernstruktur 0,9 5,8
Årets resultat 618,8 569,0
summa eget kapital  9 534,5 8 914,8

not 21
avsättningar för pensioner, Västerås stad 2016 2015
Ingående avsättning 336,6 307,9
Pensionsutbetalningar -10,5 -11,0
Nyintjänad pension 21,5 20,4
Ränte- och basbeloppsuppräkn 7,0 4,5
Löneskatt 0,7 0,7
Övrigt 4,3 14,1
summa avsättningar för pensioner 359,6 336,6 
Aktualiseringsgrad 73,1% 94,3%

specifikation - avsatt till pensioner, Västerås stad 2016 2015
Särskild avtals-/ålderspension och visstidspension 0,5 1,0
Förmånsbestämd ålderspension 242,0 220,7
PA-KL Pension 43,9 42,9
Pension till efterlevande 3,0 6,3
summa pensioner 289,4 270,9
Löneskatt 70,2 65,7
summa avsatt till pensioner 359,6 336,3

antal visstidsförordnanden
Politiker 2 2
Tjänstemän 0 0

avsättningar för pensioner, koncernen 2016 2015
Ingående avsättning 397,2 364,9
Pensionsutbetalningar -12,8 -11,0
Nyintjänad pension 24,3 20,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 7,4 4,5
Löneskatt 1,0 0,7
Övrigt 4,4 14,1
Årets förändring, bolagen 5,2 3,6
summa avsättningar för pensioner 426,8 397,2
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not 22
avsättningar för skatter, koncernen 2016 2015 
Avsättning obeskattade reserver 784,6 16,9
Avsättning övriga skatter 44,5 728,4
summa avsättningar  829,1 745,3

not 23
övriga avsättningar, Västerås stad 2016 2015 
Medfinansiering av Mälarfarled 75,9 70,0
Miljöskuld Deponier 55,2 1,1
Miljöskuld Hamnen 79,1 83,5
Miljöskult Lögarängen 5,0 1,8
Miljöskult ?? Turbinbron 5,8 0,0
Miljöskuld ?? Falkenbergska 10,9 0,0
summa övriga avsättningar 231,9 156,4

Utbetalning avseende medfinansiering av Mälarfarled beräknas ske under åren 
2017-2018. En miljöprövning pågår för närvarande som kan få till följd att 
tidpunkten för utbetalning skjuts framåt. 
Avsättning för miljöskuld har flyttats från kortfristiga skulder.

övriga avsättningar, koncernen 2016 2015  
Efterbehandling av avfallsupplag 34,3 34,4
Medfinansiering av Mälarfarled 75,9 70,0
Miljöskuld 156,0 86,4
Övriga avsättningar 6,0 1,3
summa övriga avsättningar 272,2 192,1

not 24
långfristiga skulder, Västerås stad 2016 2015
Utländska banker 300,0 300,0
NB lån 0,0 0,0
MTN obligationslån 4 075,0 3 775,0
Certifikatlån europeiska marknaden 755,3 853,5
Övriga långfristiga skulder 90,4 308,0
Koncernkonto, lån från kommunala bolag 42,6 43,5
summa långfristiga skulder * 5 263,3 5 280,0
 
* varav upplåning för utlåning till stadens bolag 5 130,3 4 928,5
Summa långfr skulder som förfaller inom 5 år 4 733,1 4 758,4

checkräkningskrediter
Swedbank (ej utnyttjat) 50,0 400,0
Nordea (ej utnyttjat) 500,0 50,0

kreditlöften
SEB (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Danske bank (ej utnyttjat) 0,0 500,0
Handelsbanken (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Nordea (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Swedbank (ej utnyttjat) 500,0

Europeiska investeringsbanken (Eib)
Låneram, outnyttjad del av 1 800 mnkr 1 500,0 1 500,0

långfristiga skulder, koncernen 2016 2015 
Utländska banker 300,0 300,0
MTN obligationslån 4 075,0 3 775,0
Certifikatlån europeiska marknaden 755,3 853,5
Övriga långfristiga skulder 980,2 786,4
summa långfristiga skulder 6 110,5 5 714,9

not 25
kortfristiga skulder, Västerås stad 2016 2015 
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden 2 403,9 2 542,8
Certifikatlån europeiska marknaden  661,0 319,8
MTN obligationslån 900,0 725,0
Leverantörsskuld 301,4 390,7
Personalens källskatt, avgifter, m.m. 61,1 55,3
Upplupen pension individuell del 134,4 130,7
Upplupna sociala avgifter 81,1 69,8
Upplupen löneskatt individuell del 100,0 96,2
Upplupen räntekostnad 20,6 23,1
Semesterlöneskuld 245,7 237,3
Övriga kortfristiga skulder 420,2 353,9
summa kortfristiga skulder 5 329,5 4 944,6

kortfristiga skulder, koncernen 2016 2015 
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden           2 403,9 2 542,8
Certifikatlån europeiska marknaden      661,0 319,8
MTN obligationslån 900,0 725,0
Leverantörsskulder 690,3 703,6
Personalens källskatt, avgifter 61,1 55,8
Aktuella skatteskulder 10,6 12,7
Upplupen pension, individuell del 139,1 133,1
Upplupna sociala avgifter 83,7 72,4
Upplupen löneskatt individuell del 100,4 96,4
Upplupen räntekostnad 33,3 31,3
Semesterlöneskuld 258,5 248,5
Övriga kortfristiga skulder 501,4 789,5
summa kortfristiga skulder 5 843,3 5 730,9
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not 26
panter och ansvarsförbindelser, Västerås stad 2016 2015 
borgensansvar
Flerfamiljshus och småhus
Förlustansvar gentemot staten 3,6 4,1
summa 3,6 4,1

bostadslån utan pantbrevssäkerhet
Bostadsstiftelsen Aroseken 172,1 175,1
Bostjärnans Förvaltning AB 0,0 1,4
summa 172,1 176,5

bostadslån för äldreboende med pantbrevssäkerhet
Fastighets AB Brage (Flodinsgården) 20,0 20,0
Bostadsstiftelsen Aroseken 11,4 11,6
summa 31,4 31,6

lån och checkräkningskrediter utan pantbrevssäkerhet
Kommunala bolag 31,9 33,8
Idrottsföreningar 0,6 0,7
summa 32,5 34,5
summa borgensansvar 239,6 246,7

ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner
Ingående balans 2 729,6 2 806,4
Ränta och basbeloppsuppräkning 53,9 41,5
Utbetalning -116,9 -118,2
Övrigt 2,3 14,9
Löneskatt -14,8 -15,0
summa ansvarsförbindelser 2 654,1 2 729,6

särskilda pensionsåtaganden
Särskilda pensionsåtaganden o dyl inkl löneskatt
Förtroendevalda, 2 personer  8,3 8,0
summa särskilda pensionsåtaganden 8,3 8,0

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

miljöåtaganden
Staden har miljöåtaganden inom kommungränsen. 
Kostnaden kan inte beräknas på ett tillförlitligt sätt.

kokpunkten
Staden åtar sig att årligen lämna indexerat driftbidrag på 15 mnkr under 25 år.

panter och ansvarsförbindelser, koncernen 2016 2015 
övriga ställda panter
Mälarenergi AB 0,6 0,6
summa panter 0,6 0,6 
borgensförbindelser
Västerås stad 207,7 212,9
Mälarenergi AB 6,0 6,0

övriga ansvarsförbindelser
Västerås stad, pensioner 2 654,1 2 729,6
Bostads AB Mimer 1,1 1,1
summa ansvarsförbindelser 2 869,9 2 949,6

särskilda pensionsåtaganden
Västerås stad, förtroendevalda 8,3 8,0
summa särskilda pensionsåtaganden 8,3 8,0

öVriga tilläggsupplysningar

kostnader för operationell leasing mnkr
koncernexterna leasingavtal, staden
Förfaller till betalning inom ett år 279
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 167
Förfaller till betalning senare än fem år 1 057

koncernexterna leasingavtal, koncernen
Förfaller till betalning inom ett år 287
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 183
Förfaller till betalning senare än fem år 1 058

Finansiell leasing förekommer ej i staden

uppgift om könsfördelning i företagsledningen 2016
i koncernens aktiebolag enligt 5 kap 18b § årl
 antal  antal
 kvinnor män
Ordinarie styrelseledamöter 28 44
VD och andra personer i företagets ledning 11 20

årsarvoden till Västerås stads ledning, kr 2016 2015
Kommunstyrelsens ordförande 796 494 719 006
Övriga kommunal- och oppositionsråd 585 608-714 020 279 224-698 060
beroende på omfattning

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 22 800 21 600
Årslön för stadsdirektören 1 746 000 1 682 100

Årsarvoden till Västerås stads ledning exklusive arbetsgivaravgifter.

särskilda upplysningar om koncernföretagen, mnkr

 aktieutdeln ägartillskott     borgen
  Mot-  Mot-  Mot-
 givna tagna givna tagna givare tagare
Västerås stad  55,9    31,9
Mälarenergi AB 53,7    
Bostads AB Mimer   1,8     
Mälarhamnar AB (55%)   0,4
VafabMiljö 
   Kommunalförbund (43,6%)      31,9

 Försäljning*)           lån
 köpare  säljare givare Mottagare
Västerås stad 227,3 87,6 8 690,4
Västerås Stadshus AB 72,6 111,2
Mälarhamnar AB (55%) 11,7 0,0  36,0
Västerås Central AB (49%) 0,4 0,0  4,9
Västmanlandsmusiken (90%) 0,0 29,1  0,0
Västmanlands Teater (49%) 0,2 11,3  0,0
Mälardalens Brand- och  0,5 75,7  0,3
   Räddningsförbund (80,8%)    
VafabMiljö Kommunalförbund (43,6%) 2,2 0,0  134,2
Bostads AB Mimer – –  4 705,0
Mälarenergi AB – –  3 413,7
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB – –  314,8
Västerås Flygplats AB – –  78,3
Västerås marknads- och  – –  3,1
   näringslivsaktiebolag    

*) Vid koncernbildning under 2016 övergick ägandet av 
stadens helägda bolag till moderbolaget Väserås Stadshus AB.
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•  kommunala entreprenader: Företag som helt ägs av andra 
juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet.

 Friskolor definieras inte som uppdragsföretag, men tas ändå 
med i tabellen som information.

•  samägda bolag: Företag där kommunens  röstandelar 
 understiger 20 procent.

Ett kommunalt uppdragsföretag är en annan juridisk person till 
vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 
överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där över-
lämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte 
erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt lag 
om offentlig upphandling, lag om valfrihetssystem eller på annat 
sätt. Bland uppdragsföretagen ingår:

Kommunala uppdragsföretag

individ- och familjeomsorg 
Övriga öppna insatser ungdomar 1 9%
Övriga öppna insatser vuxna 2 46%
Korttidsboende 3 100%
Omvårdnadsboende 2 50%
Arbetsmarknadsåtgärder 1 2%
Ensamkommande flyktingbarn 9 46%
 
övrig verksamhet 
Vuxenutbildning 29 74%
Familjedaghem  29 66%
Förskolor  66 35%
Fritidshem 13 16%
Koloniverksamhet 2 100%
Bibliotek, simhall, sporthall, idrottsplats,  1 3%
   motionsspår 
Park- och gatudrift  10 39%
 
Friskolor (definieras dock inte som uppdragsföretag) 
Förskoleklass 10 15%
Grundsärskola, gymnasiesärskola 1 1%
Grundskolor 18 25%
Gymnasieskolor 57 35%

kommUnala EntrEprEnadEr

  andel av
   verksamhet antal total kostnad

äldre och funktionshindrade 
HSL hemtjänst enligt SOL, kundval 3 13%
Hemtjänst äldreomsorg, kundval 28 71%
Hemtjänst anhöriganställda äldre, kundval 8 51%
Dagverksamhet äldre 2 42%
Avlösarservice SOL, kundval 2 5%
Servicehus 2 7%
Gruppbostad för dementa 8 35%
Ålderdomshem 10 57%
Restaurang 2 18%
Mötesplats för äldre 3 17%
Boendestöd till funktionshindrade, kundval 19 80%
Hemtjänst till funktionshindrade 24 66%
Hemtjänst anhöriganställda  4 27%
   funktionshindrade, kundval
Arbetsrehab funktionshindrade 1 3%
Bostad med särskild service, barn och ungdom 7 90%
Gruppbostad vuxna 34 40%
Personlig assistans enligt LSS 47 100%
Ledsagarservice, kundval 8 27%
Avlösarservice LSS, kundval 8 71%
Daglig verksamhet 9 19%

  andel av
   verksamhet antal total kostnad
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rEvisionsbErättElsE För år 2016

Revisionsberättelse

Uppföljning av intern kontroll 2016
Nämnder och styrelser ska, enligt KL 6 kap 7§, var och 
en inom sitt område säkerställa att den interna kontrollen 
är  tillräcklig. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och 
 sam ordna arbetet samt att ha uppsikt över verksamheten.

arbetet med intern kontroll i västerås stad ska säkerställa:
• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

Internkontrollplaner för 2016 fastställdes av nämnder, styrel-
ser och bolag i samband med budgetarbetet och följs upp i 
samband med bokslutet för 2016. Syftet med uppföljningen 
av den interna kontrollen är att ge en sammanfattande bild 
av den interna kontrollen i Västerås stad och de bolag som 
Västerås stad äger. Uppföljningen är också i sig en del av 
den interna styr-ningen och kontrollen eftersom den sätter 
fokus på risker och brister som har kontrollerats, följts upp 
och hanterats under året. 

Resultatet av uppföljningen är att den interna kontrollen i 
Västerås stad bedöms som tillfredsställande.
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Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunen och kan beskrivas som kommunens regering. 
Den utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter. De politiker som representerar 
 majoriteten kallas kommunalråd medan övriga är oppositionsråd.

Kommunstyrelsen samordnar planering och uppföljning av Västerås stads ekonomi, finanser och 
verksamheter. Den har också insyn i övriga nämnders och styrelsers verksamhet samt behandlar alla 
ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar till största 
delen i frågor av övergripande karaktär och strategier. 

Efter kommunvalet 2014 bildade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet majoritet.

Kommunstyrelsens ledamöter

Elisabeth Unell, M
2:e vice ordf

Anders Teljebäck, S
Ordförande

Amanda Agestav, KD
1:e vice ordförande

Carin Lidman, S Staffan Jansson, S Ann-Louise Molin Östling, S Lars Kallsäby, C

Vasiliki Tsouplaki, VAnna Hård af Segerstad, M Rodrigo Romo, M Jesper Brandberg, L Ann-Christine From 
 Utterstedt, SD

Magnus Edström, MP
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skattesats 2017 2016

Kommunen 20,36 20,36
Landstinget 10,88 10,88
totalt 31,24 31,24
 
Antal invånare 2016-12-31 147 420
Befolkningsökning 2016     2 202

antal anställda i västErås stad
Tillsvidareanställda   7 616
Visstidsanställda   3 192
totalt 10 808

Sammanfattning siffror

omsättning i bokslUtEt 2016
Västerås stad   9,6  miljarder kr
Koncernen Västerås stad 13,7  miljarder kr

känslighEtsanalys
Förändring av skatteunderlaget ±1% 64 mnkr
10 öre i kommunalskatt  32 mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag per  50 kkr
invånare vid befolkningsförändring
1 % i ökad medarbetarkostnad  40 mnkr

skola och Förskola
19,73 kr Grundskola för 16 600 elever. 
12,29 kr Förskoleverksamhet, 8 000 barn.  
  2,46 kr Skolbarnsomsorg.  
  9,24 kr Gymnasieutbildning för 4 900 elever, vuxenutbildning 
 och övrig utbildning.

vård och omsorg
19,69 kr Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst
 och särskilt boende. 
10,49 kr Insatser till personer med funktionsnedsättning. 
  6,78 kr Insatser inom individ- och familjeomsorg. 
  3,33 kr Försörjningsstöd till 3 200 hushåll. 

kUltUr och Fritid
  5,68 kr Kultur-och fritid inklusive idrottsanläggningar.

tEknisk vErksamhEt
  2,29 kr Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera.
  2,18 kr Kollektivtrafik.
  0,98 kr Räddningstjänst.

Så fördelas 100 skattekronor
politisk vErksamhEt
0,91 kr Nämnd- och styrelseverksamhet, revision med mera.

övriga vErksamhEtEr
1,08 kr Arbetsmarknadsåtgärder.
2,87 kr Stadens övriga verksamheter.

skola och Förskola 
43,72 kronor

kUltUr och Fritid 
5,68 kronor

politisk vErksamhEt
0,91 kronor

vård och omsorg
40,29 kronor+
tEknisk vErksamhEt 
5,45 kronor

övriga vErksamhEtEr
3,95 kronor



Västerås stad
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se
www.vasteras.se Pr
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Inledning 
 

Inför verksamhetsåret 2016 infördes en gemensam modell för styrkort i Västerås stad. I 

samband med Årsredovisning 2016 gjordes den första uppföljningen. Den kompletta 

uppföljningen av styrkorten finns i varje nämnds och styrelses rapportering. I den här 

rapporten följer en sammanfattning.  

 

Styrkorten syftar till att planera och följa upp verksamheternas förmåga att leverera sitt 

uppdrag. Gör vi rätt saker med rätt resultat, rätt kvalitet och med rätt ekonomiska och 

personella resurser. Och är våra kunder blir nöjda med det vi levererar?  Detta summeras i 

fullmäktiges övergripande mål för de fyra perspektiven i styrkortet.  

 
Perspektiv Övergripande mål 

Kund Vi har nöjda kunder och invånare 

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

Ekonomi Vi har ekonomi i balans 

Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 

Alla styrelser och nämnder ska i sina styrkort beskriva hur de ska nå de övergripande 

målen genom att visa vad de måste fokusera på för att nå målen (kritiska 

framgångsfaktorer) och hur de ska mäta att de rör sig åt rätt håll (indikatorer). Till 

indikatorerna ska också styrtal och aktiviteter knytas.  Övriga mått och nyckeltal, som är 

viktiga för styrelsen och nämnden att följa, men som inte kopplas till styrkortet, samlas i 

ett följekort.  
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Byggnadsnämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Flertalet aktiviteter genomförda eller igångsatta 
 Lyckas hålla tider bättre, bygglov tog minst 10 veckor ett tag i somras 
 Förbättrat resultat i medarbetarunderökningen men ökad stress 
 Ekonomiskt resultat bra men bygger på högre produktion och lägre bemanning 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Tydliga och effektiva processer 
 Bemötande - tydlighet 
 Bemötande - rådgivning och myndighetsutövning 
 Uppfylla mål och kriterier i KBP/KBH 
 Utveckla arbetet med byggherreplaner/konsultplaner 

 Servicedeklarationer. 3 deklarationer är på plats 2016. Utöka med bygglov och 
lantmäteriförrättning under 2017. KLM utökning 2017 återstår 

 Lantmäteriförrättning. 2016: Definiera vad som ska mätas och hur. 2017 Starta mätning. 
Mätning på prioriterade ärenden, 6 månader från komplett ansökan, mätning och 
redovisning under 2017 

 Detaljplan. Mäta handläggningstid av detaljplaner, ev. i förhållande till uppskattad tidplan 
vid planuppdrag och planbesked. 

 Bygglov. 2016: Definiera vad som ska mätas och hur. 2017 Starta mätning. Digitalisering och 
exelfill i sammverkan med ADM på gång 

 Nybyggnadskarta. 2016: Definiera vad som ska mätas och hur. 2017 Starta mätning. Mätning 
pågår och fortlöper av leveranstid, se grafisk uppföljning i särskild fil. Utveckla 
Bygglotsfunktionen tillsammans med Kontaktcenter. Införa digital bygglovprocess, 2016: 
digital stämpling, e-tjänst, slopa pappershantering. Arbete pågår , planeras vara klart under 
2017 

 Antal avslutade ärenden/handläggare. Återstår. 
 Bemötande/rådgivning och myndighetsutövning. Utbildning i Klart partnerskap genomförd 

2016. Återstår att planera kontinuitet och uppföljning. 
 Uppfylla mål och kriterier i KBP/KBH. Kontinuerlig uppföljning Definiera nytt måltal 2017. 

Beredskapen 2016 är avsevärt större än 3 000 lgh 
 Antal byggherreplaner/år. Organisation på plats, med särskild handläggare.  Två 

byggherreplaner vann laga kraft 2016. Tre planuppdrag under 2016. 
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Byggnadsnämnden 

Kvalitet  Kunskap om efterfrågan och god framförhållning/  
 Göra rätt sak i rätt tid  
 God kompetens hos medarbetare och god bemanning  
 Rättssäkra beslut  
 Social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet i 

planarbete  

 Utvärderade, genomförda plan- och bygglovsprojekt. Ingen utvärdering under 2016. 
Rundresa med BN genomförd. 

 Omvärldsbevakning, pågår kontinuerligt inom avdelningarna. Utvecklad form/systematik ska 
tas fram. 

 Utarbeta kvalitetsplan för verksamheten på förvaltningen.2016: Uppdragsbeskrivning. 
 Utarbeta Kompetensförsörjningsstrategi/kompetensplan. Kartläggning påbörjad. Employer 

Branding strategi ska tas fram i samverkan med sk, tk och fk. 2016: Kartläggning 
 2016: Fullfölja projektet Attraktivare arbetsplats 
 Kontinuerliga utbildningar i lagstiftning samt följa domslut inom området 
 H4:ans genomslag i detaljplanering. Analys och presentation för byggnadsnämnd. 

Kontinuerligt omvärldsspana och hämta in kunskap om den fysiska miljöns påverkan på 
social hållbarhet. 2017: Med GIS tillgängliggöra stadens välfärdsindikatorer och andra sociala 
parametrar som är relevanta för fysisk planering 

 Bygga rätt och tillgängligt från början. 2016/2017: Påbörja/genomföra utredningen om 
Universell design. 2016: Utbildning i tillgänglighet är genomförd berörda medarbetare. 
Avgöra hur nya medarbetare ska få utbildning 

Medarbetare  Kunna attrahera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens (eftertraktade på arbetsmarknaden)  

 Friska medarbetare 

 Engagemangsindex har ökat från 66 till 72. Ambassadörsindex har ökat från 40 till 43. Inga 
måltal sattes under 2016 dock. 

 Ett aktivt hälsoteam har under 2016 genomfört flertalet insatser. T ex vernissage, lopp, 
hälsopromenader, lunchcirkel i algebra, deltagande i Pridetåget samt gemensamt 
sockerintag  vid flertalet tillfällen 

 Sjukfrånvaron har ökat från 3,61% 2015 till 4,82% 2016. Återstår att till 2017 sätta måltal. 
 Följa arbetsbelastning. Grönljusmodellen använda på alla ATP-möten 

Ekonomi  Uppföljningssystem   Inför enhetligt tidsredovisningssystem på förvaltningen. 2016: Planering, 2017: 
implementering. Tidplanen uppskjuten, fortsatt planering 2017. 
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Fastighetsnämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Nästan fördubblat antalet markanvisningar jämfört med förra året 
 Fortsatt minskning av energianvändningen inom fastighetsbeståndet 
 Resultat i medarbetarundersökningen lägre än målet, vilket kan bero på hög arbetsbelastning som resulterat i ökad stress och ökad sjukfrånvaro. 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Fastighetsnämnden levererar tjänster utifrån koncernnytta 
och kundernas behov med god kvalitet och service. 

 Fastighetsnämnden bidrar till att 1000 bostäder per år byggs 
samt att övriga mål i KBP uppfylls. 

 Markanvisningsprocessen är transperent och accepterad 
 Upphandlingsprocessen är transperent, accepterad och 

uppmuntrar till fler aktörer att delta i upphandlingar 

 Mark och exploatering har under året markanvisat 927 lägenheter, vilket nästan är en 
fördubbling gentemot det uppsatta målet på 500 st. 

 Kundmöten har genomförts kontinuerligt med såväl interna som externa kunder. Det 
fortsatta arbetet kommer att fokuseras på att ge bästa möjliga service till respektive kund. 

 Exploatering arbete följs upp genom en kundenkät till byggherrar omfattar hela 
bygglovprocessen och således en bedömning på tjänstmännens arbete inom flera 
förvaltningar. Resultatet har förbättrats från 2015 och resultat för 2016 är 3,65 på en 4-
gradig skala. Noterads kan att resultatet är 3,8 i idéskedet och 4 i genomförandeskedet, de 
skeden där Mark och Exploatering har en framträdande roll. 

 Fastighetsförvaltningens arbete följs upp genom en kundenkät till utvalda hyresgäster och 
kunder. Resultatet har minskat. Det låga resultatet är troligen en följd av bland annat vår 
stora omorganisation samt nya nyckelpersoner både hos fastighetsförvaltningen och hos 
flertalet kunder. Vi måste även bli bättre på återkoppling och svar via telefon och E-post. 
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Fastighetsnämnden 

Kvalitet  Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt 
tid och till rätt kostnad. 

 Fastighetsnämnden bidrar med hållbara lösningar avseende 
stadens miljö- och klimatmål samt sociala och kulturella mål 

 Energianvändningen inom fastighetsbeståndet fortsätter att minska, minskning av den totala 
energianvändningen är ca 2 % jämfört med 2015. Elanvändningen minskar mer än tidigare 
uppskattningar. Värmeanvändningen minskar något mindre. En trolig anledning till detta kan 
vara att många av de enklare insatserna för att spara energi såsom t ex installation av 
värmeåtervinning i ventilationen är genomförda så fokus övergår framöver till att genomföra 
mer omfattande åtgärder t ex så kallade totalprojekt, där exempelvis fasader och tak i 
fastigheternas klimatskal kommer att kräva större åtgärder dessa är också mer 
kostnadsdrivande. 

 Fastighetskontoret ska ta en aktiv del i stadens plan för systematiskt kvalitetsarbete: Inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i staden har fastighetskontoret varit 
väl representerade. 

Medarbetare  Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsplats som stimulerar 
till engagemang och nytänkande 

 Under våren hade vi en språkpraktikant från ”Korta vägen”. Under hösten hade vi en 
teknikpraktikant inom ramen för Tekniksprånget. Detta i kombination med en hög 
arbetsbelastning, gjorde att vi inte hade möjlighet att ta emot ytterligare praktikanter under 
hösten. 

 Resultatet från årets medarbetarundersökning visar på ett organisationsindex som ligger 
ungefär på samma nivå som 2015, men som inte når upp till målet 2016. 

 En av orsakerna är att arbetsbelastningen under året har varit mycket hög, vilket visar sig i 
ett högt stressindex (18), samt en ökande sjukfrånvaro. Detta kan till en del förklaras med 
att vi under 2015 och 2016 genomfört organisationsförändringar i stora delar av 
verksamheten, och det har skapat viss osäkerhet och otydlighet. 
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Fastighetsnämnden 

Ekonomi  Fastighetsnämndens tjänster levereras utifrån ett 
koncernperspektiv och till rätt kostnad med rätt åtgärd samt i 
rätt tid 

 Belåningsgraden har minskat Många pågående projekt är lönsamma vilket bidrar till att 
finansiera nödvändiga investeringar. Med investeringar avses till exempel gator och parker 
som möjliggör exploateringen. 

 Det nya driftavtalet trädde i kraft 1/9 2016. Någon effekt av det gällande kvalitet avseende 
driftskostnader har inte kunnat utläsas ännu. Nyinrättad tjänst som driftcontroller har haft 
som största arbetsuppgift att se till att övergången från tidigare entreprenör har skett så 
smärtfritt som möjligt. Fokus framöver kommer bli att följa upp och utvärdera det nya 
avtalet. 

 Det kan konstateras att stadens större projekt är förskjutna i tid, dock handlar det snarare 
om hur periodiseringen sker inom budgetperioden. För sociala nämnderna kvarstår 
utmaningen med analys av driftkostnaderna kopplat till investeringar, vilket i sig kan skapa 
förändrade tidplaner. Slutligen finns även andra förklaringar, såsom förändringar i behov, 
överklaganden och omprioriteringar inom respektive nämnd. 

 Lokalförsörjningen och representanter från BUF, SNF och KIFF deltar i större omfattning i 
tidiga skeden för detaljplanearbeten. Vid arbeten med att lösa föreningars lokalbehov tas 
alltid frågan om samlokalisering upp. Föreningar med periodvisa och/eller korta behov 
hänvisat till KIFF för nyttjande av idrottshallar och skollokaler på kvällar och helger. 
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Tekniska nämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Vid årets medborgarundersökning ökade invånarnas nöjdhet inom de flesta områden.  
 Sju av årets planerade färdigställda investeringsprojekt försenades.  
 Kvaliteten för pågående entreprenader bedömdes genomgående som god.  
 Årets medarbetarundersökning visade på fortsatt höga resultat.  

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Kundbemötande och invånardialog 
 Attraktiv offentlig miljö 
 Fungerande infrastruktur 

 Tekniska kontoret genomförde flera invånardialoger för att öka invånarinflytandet och få en 
bred förankring vid utvecklingsprojekt.  

 Stor satsning 2016 på att utveckla parker i centrum och utmed Mälaren. 3 nya lekplatser 
byggdes på nya områden och 2 större upprustningar av befintliga lekparker genomfördes. I 
centrum satsades knappt 1 mnkr extra på grönska, tex planteringar i urnor på Sigmatorget, 
Hamnen med mera.  

 Gång- och cykelvägnätet utvecklades, genom att två nya cykelvägar byggdes och cykelvägen 
genom Mälarparken utvecklades. Sopsaltning startade för att förbättra standarden för 
snöröjning. 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjordes på flera platser, för att öka förbättra för oskyddade 
trafikanter. 

 

Effekt 

 Ett stort engagemang av invånarna vid dialogerna. 
 Ökad nöjdhet vid medborgarundersökning vad gäller de flesta frågorna, tex vackra parker 

och situationen för cyklister. Kollektivtrafikens resenärer ger också bättre betyg. 

Kvalitet  Rätt utförda entreprenader 
 Rätt utförda tjänster mot kund 
 Fungerande arbetsprocess 
 Effektiv uppföljning av arbeten 

 Regelbundna stickprov på entreprenörernas utförande, byggmöten, återkoppling av 
avvikelser till entreprenören.  

 Incitamentsmodell för område öster är framtagen. Dokumentation av entreprenören på 
åtgärder. 

 Vid start av ny entreprenad, bra förberedelser, bra genomgångar med entreprenören med 
mera. 
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Tekniska nämnden 

 Förstudie av nytt IT-system för TA-planer, stickhantering, markupplåtelser mm. 
 Utökat samarbete med andra förvaltningar (FK, SBF) i samband med omorganisation. 

 
Effekter 

 Väl fungerande samarbete och utförande av entreprenaderna. 
 Utökat samarbete med FK och SBF har gett en bättre förståelse och helhetssyn på 

uppdraget. 

Medarbetare  Väl fungerande organisation 
 Kompetensutveckling 
 Friska medarbetare 

 Kompetensutveckling för alla medarbetare, även tillsammans med FK och SBF för att 
utveckla nätverket och skapa en helhetssyn.  

 Kontinuerligt hälsofrämjande arbete för att främja fysiska och sociala aktiviteter hos 
medarbetarna.  

 En organisationsöversyn med motiven att öka effektivitet, kvalitet och arbetsglädje. 
Delaktivitet genom bland annat workshops för medarbetare samt kontinuerlig information 
under och efter beslutsprocessen kopplat till sammanslagningen.  
 

Effekter 

 Tekniska kontoret har sammanfattningsvis höga resultat i våra indexmätningar i 
medarbetarundersökningen. En väl fungerande organisation ska, enligt IPSOS, ha ett 
organisationsindex på över 70 %. Tekniska kontorets resultat för 2016 hamnar på 78 %. 

 Vi kan även konstatera att tekniska kontorets stressindex har minskat utifrån föregående års 
utfall. 

Ekonomi  Driftbudget exkl vinterväghållning i balans 
 Investeringsbudget i balans 
 Väl fungerande och effektiv ekonomistyrning och uppföljning 

 Månatlig uppföljning av driftskostnad och investeringsprojekt. Löpande förändring av 
prognos för investeringsprojekt. 

 Förbättrat kalkyler för investeringsprojekt. 
 

Effekter 

 Bättre kontroll på förväntade kostnader för verksamhet och investeringsprojekt. Möjlighet 
att prioritera om medel till delar som har problem att genomföra åtagandet med ekonomisk 
ram, tex klottersanering och parkskötsel. 

 Få investeringsprojekt hade kostnadsavvikelser efter upphandling. 
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Grundskolenämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Under året har flera olika insatser genomförts för att stärka den kommunala grundskolans vetenskapliga grund 
 Social hållbarhet och likvärdiga skolor. Den tidigare IDA-verksamheten har flyttat in i nämnden, och omvandlats till inkluderingsteam som nu etablerat sig. Tjänsterna som 

förstelärare har fått ny form och permanentats i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och likvärdig skola. 
 Utifrån att nämnden identifierat ett behov att utveckla fritidshemmen, har ett fritidshemslyft inletts för ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alltid bästa möjliga möte 
 Goda relationer med alla verksamhet i kommunen som är 

finansierad av nämnden 

 Andelen elever som är nöjda med det bemötande de får i skolan har ökat i de kommunala 
skolorna (från 86 % till 88 % i årskurs 5 och från 82 % 2015 till 85 % i årskurs 8). Olika 
aktiviteter har genomförts på skolorna, och resultaten indikerar att åtgärderna fått effekt.  

 Alla rektorer har tagit del i utbildning av barn- och elevombudet angående anmälningar om 
kränkande behandling.   

 En uppföljning och analys av inkomna synpunkter/klagomål har genomförts. Synpunkts- och 
klagomålshantering diskuterats på ledarforum.  

 Fristående aktörer bjöds in till ett upptaktsmöte för planeringen inför 2017, tillsammans 
med den kommunala verksamhetens rektorer och chefer, för att tidigt ge samma 
information om planeringsförutsättningarna. 

 Nämnden har fått rapport från möten med fristående huvudman i samband med 
budgetprocessen. Planerade möten har genomförts, och vid mötena har de fristående 
uttryckt att relationen är god. Det finns också uttryck för en önskan om större samarbete i 
verksamhetsfrågor. 

Kvalitet  Grundskola på vetenskaplig grund  
 Ökad andel behöriga lärare  
 Inkluderande lärmiljöer 
 Likvärdig pedagogisk kvalitet 
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

 Samtliga rektorer och enhetschefer gör en självskattning av enhetens systematiska 
kvalitetsarbete. En aggregerad bild visar på framsteg kopplat till systematik i utvärdering av 
enhetens kvalitetsarbete.  

 Ett arbete pågår gällande kompetensutveckling kring analys.  
 Arbete pågår för att knyta det systematiska kvalitetsarbetet till Västerås stads nya 

styrsystem och den styrmodell som det har beslutats om.  
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Grundskolenämnden 

Medarbetare  Chefers och medarbetares arbetsmiljö 
 Underlätta för enheterna att fokusera på kärnuppdraget 

 Tillsynen är genomförd med godkänt resultat och fokus framöver är ett hållbart ledarskap 
och stödet kring chefer. 

 Roll som biträdande rektorer med eller utan personalansvar har införts. 

Ekonomi  Komma tillrätta med obalansen i verksamhetsekonomin 
 Optimering av lokaler 7-9 
 Utveckla resursfördelning för ökad likvärdighet 

 Obalansen är åtgärdad via omfördelning av rammedel och stärkt eleversättning, samt 
effektivisering i verksamhetsekonomin.  

 Ny lokalersättningsmodell är införd från 2016, vilket innebär att respektive skola får 
ersättning motsvarande sina lokalkostnader.  

 Årlig översyn genomförs som en del av årshjulet i dialog med utförarna. 
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Förskolenämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Nämnden har under året arbetat för en förbättrad och likvärdig pedagogisk kvalitet i förskolan.  
 Många nya förskoleavdelningar för kommunala förskolor planeras att byggas under kommande år. Därför har ett nytt koncept för dessa tagits fram.  

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alltid bästa möjliga möte 
 Erbjuda plats på behovsdatum 

 En påtaglig förändring är att allt fler föräldrar ger högsta betyg till förskolorna på frågan om 
de är nöjda med verksamheten i deras barns förskola (en ökning från 45 procent 2015 till 60 
procent 2016). Även frågorna om information till föräldrar och om barns inflytande och 
delaktighet visar på en positiv utveckling, om än på lägre nivåer. 

 De kommunala förskolorna klarar att erbjuda plats inom ramen för skollagens krav på plats 
inom 4 månader med ett fåtal undantag. Däremot hålls inte rutinen att föräldrar ska få 
erbjudande om plats minst två månader innan önskat datum. Utredning är tillsatt för att se 
över arbetsprocesserna i syfte att förbättra dessa. 

Kvalitet  Förskola på vetenskaplig grund 
 Fler förskollärare 
 Inkluderande lärmiljöer 
 Likvärdig pedagogisk kvalitet 
 Stärka förskolenämnden som tillsynsmyndighet 
 

 Inom den kommunala förskolan genomförs ett långsiktigt arbete med fördjupning av 
läroplansuppdraget, bland annat med pedagogistor som stöd till förskolechefer. 

 Förskolechefer deltar både i rektorsutbildning och även i den statliga förskolechefsutbildning  
 Andelen förskollärare i de kommunala förskolorna har minskat något under året enligt det 

interna personalsystemet. Ett intensivt och löpande arbete pågår med marknadsföring och 
samordnad rekrytering. Samtliga förskolechefer har arbetat mot samma mål om två 
förskollärare per avdelning. Målet är inte uppnått. 

 Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett ramfunktionsprogram för våra 
förskolelokaler samt att specificera rumsbeskrivningen även med lös inredning för att arbeta 
för en likvärdig förskola där vi värnar om en god arbets- och lärmiljö. Det gäller även för våra 
förskolegårdar. Utvecklingsarbetet ”undervisning i förskolan” innefattar inkluderande 
lärmiljöer ute såväl som inomhus. 

 En modell för riskbaserat urval av förskolor för tillsyn har tagits fram. Syftet är att bättre 
hitta förskolor med förhöjd risk, och på så sätt kunna bedriva tillsyn oftare vid dessa 
förskolor. Det finns behov att se över motsvarande för pedagogisk omsorg. 
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Förskolenämnden 

Medarbetare  Förbättra chefers och medarbetares arbetsmiljö 
 Hållbart Ledarskap 

 Sjukfrånvaron har de senaste åren ökat generellt, för både chefer och medarbetare. Den 
kritiska bemanningssituationen upplevs vara en bidragande orsak. För att skapa en hållbar 
arbetsmiljö har grundbemanningen stärkts upp i form av fler enhetsvikarier. En översyn av 
organisationen har initierats där bland annat chefernas stöd ska stärkas. Det nya 
introduktionsprogramet för chefer har etablerats och förfinats ytterligare.  

 Organisationsindex i medarbetarenkäten 2016 hade sjunkit något sedan förgående år, men 
tyder fortfarande på en väl fungerande verksamhet. 

 Stressindex i medarbetarenkäten 2016 har ökat inom hela förskolans verksamhetsområde. 
Inom chefsgruppen är ökningen alarmerande. För analys och beskrivning av åtgärder, se text 
under följekortet. 

 Engagemangsindex i medarbetarenkäten 2016 har minskat marginellt, men fortsätter hålla 
en stabil nivå, trots den ansträngda arbetssituationen.  

 Det finns en ambition inom verksamheten att antalet medarbetare per chef skall vara högst 
30. Den ambitionen överskrids idag med ca sex medarbetare i genomsnitt. Biträdande 
förskolechefer och administrativt stöd har tillsatts. Likaså är detta ett av flera prioriterade 
utvecklingsområden inom ramen för påbörjad omorganisation. 

Ekonomi  Komma tillrätta med obalansen i verksamhetsekonomin 
 En resursfördelning som främjar likvärdighet och inte 

urholkas 2016 

 Förstärkta barnersättningar, effektivisering i verksamhetsekonomin och ökat antal barn i 
kommunala förskolor har lett till verksamhetsekonomin nu är i balans. 

 Förstärkta ersättningar via omfördelning av ram mellan nämnderna. 
Resursfördelningsmodellen inför 2017 har modifierats något för förskolor med utökat 
uppdrag. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har uppdragit till förvaltningen att genomlysa helheten av gymnasieutbildningar i staden och i länet. Genomlysningen ska ge 
underlag för nämnden att värdera behovet av förändringar i programutbud och förläggning av utbildningar avseende de egna kommunala gymnasieskolorna. Inom ramen för 
gymnasieutredningen har nämndens behov av att stärka styrningen av introduktionsprogrammen uppmärksammats och en ny modell för detta har införts.  

 Ersättningarna per program till fristående skolor setts över. 
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alltid bästa möjliga möte 
 Goda relationer med all verksamhet i kommunen som är 

finansierad av nämnden 

 Andelen elever som är nöjda med bemötandet de får i skolan ligger på samma nivå som 
förra året. Insatser för att skapa bästa möjliga möte är samma insatser som syftar till att höja 
kunskapsresultaten och minska avhoppen, exempelvis formativ bedömning och 
processkartläggningar för arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

 Inga klagomål har inkommit.  
 Fristående aktörer bjöds i februari in till ett upptaktsmöte för planeringen inför 2017, 

tillsammans med den kommunala verksamhetens rektorer och chefer, för att tidigt ge 
samma information om planeringsförutsättningarna. I övrigt har planerade möten med 
fristående aktörer genomförts, och fristående aktörer uttrycker då att relationen är god. 

 Ett utredningsarbete har genomförts under 2016 i syfte att ta fram mer rättvisande 
programersättningar, som dessutom ger fristående aktörer ökad insyn. 

Kvalitet  Undervisning på vetenskaplig grund 
 Inkluderande lärmiljöer 
 Likvärdighet mellan skolor och program – pedagogisk kvalitet 

och resursfördelning 
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 
 Minskat utanförskap för unga i åldern 16-25 

 Alla förstelärare har i en enkät fått redovisa hur de arbetar för att utveckla utbildningen på 
vetenskaplig grund. Exempel som lyfts fram där är formativ bedömning, kollegial 
handledning och gemensam planering. Att alla förstelärare går en handledarutbildning för 
handledarskap inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) stärker lärarnas kunskaper och 
reflektioner om den egna undervisningssituationen. 

 En föreläsning har hållits för rektorer om inkluderande lärmiljöer. 
 Dialogmöten med en elevreferensgrupp har införts och hålls två gånger per läsår. Mötena 

har haft god uppslutning.  
 Diskussioner har förts med rektorer och elever om motivation och prestation. Detta ska 

bearbetas på enhetsnivå, och sedan synliggöras i enhetsplanerna för kommande läsår. 
 En gymnasieutredning pågår för att se över programutbud och resurser för den kommunala 

huvudmannen. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 En vetenskaplig expert har anställts för att stödja utvecklingen. En central del i systematiskt 
kvalitetsarbete är analys av verksamheten. Därför pågår en utbildning i analys, under ledning 
av experten, för rektorer, biträdande rektorer och förstelärare sedan augusti 2016. 

 Beställarverksamheten arbetar fram en gemensam systematisk kvalitetsmodell för samtliga 
verksamheter. Arbete pågår för att knyta det systematiska kvalitetsarbetet till Västerås stads 
nya styrsystem och den styrmodell nämnden beslutat om. 

 Arenan identifierar inom kommunala aktivitetsansvaret en mängd ungdomar som via 
kartläggande/motiverande samtal kommer i studier eller andra aktiviteter. 

 Genom olika beställningar riktade till specialverksamheter har ett stort antal ungdomar gått 
till studier och arbete. Många ungdomar har också via våra beställda verksamheter hittat 
motivation, kraft och vilja att delta i såväl våra verksamheter som Arbetsförmedlingens. 
Insatserna har också bidragit till att minska kostnader för staden i form av försörjningsstöd, 
med mera. 

Medarbetare  Förbättra chefers och medarbetares arbetsmiljö  Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en relativt låg nivå i jämförelse med staden och Barn- och 
utbildningsförvaltningens andra verksamhetsområden. 

Ekonomi  Komma tillrätta med obalansen i verksamhetsekonomin  Verksamhetsekonomin har haft stora obalanser som successivt minskat. Gymnasie-
verksamheten är i balans 2016 men den kommunala vuxenutbildningen har ett stort 
underskott. Det är framför allt fyra enheter som har betydande underskott 2016. 
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Kulturnämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Flera samarbeten har genomförts inom den offentliga konstverksamheten, bland annat med MUAB, Mimer och Castellum.  
 Mötesplatsen Karlsgatan 2 förstärktes genom arrangemang och program för särskilda grupper.   
 Kulturskolans elevenkät visar en hög nöjdhetsgrad bland eleverna och att skolan bedriver en uppskattad verksamhet.  
 Västerås stadsbibliotek har ökat andelen Västeråsare, som under året besöker huvudbibliotek och filialer en eller flera gånger. Andelen som använder sig av webbsidan ökade 

och visar på en ökad betydelse av Stadsbibliotekets digitala tjänster.  
 Andelen västeråsare som besöker Vallby friluftsmuseum under året ligger enligt årets Omnibus undersökning på 71%. Värdet har legat stabilt kring 70% de senaste åren. 
 Via LÖKen har föreningarnas behov av påverkansmöjligheter, inflytande och fortsatt dialog förstärkts via arbetet med handlingsplanen som skett genom Kulturstöd och 

arrangemang i samverkan mellan civilsamhälle och Västerås stad.   
 Stadsarkivet har förbättrat tillgången till delar av samlingarna genom att lansera Västerås bildbank.  
 Återkoppling till kund har mätts och visar på en i princip 100 % -ig återkoppling inom två dagar.  
 Ur perspektivet Kvalitet har utarbetats nya processer för leverans av information, allmänna elektroniska handlingar och dito pappershandlingar samt process för mottagande av 

enskilda handlingar. 
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Ha ett brett utbud av verksamheter 
 Bra bemötande 

 Konserten för nyanlända nådde alla boende på flyktingförläggningarna. 
 Sommarscenen gjordes i 6 stadsdelar, valda utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och 

erbjöd 107 gratis föreställningar och workshops.  
 Friluftsmuseet har bred programverksamhet i samarbete med föreningar och företag.  
 Stadsbiblioteket har generösa öppettider och bred programverksamhet.   
 Konstmuseet samarbetar med olika partners för tisdagsluncher, kvällsprogram, öppna 

program i samverkan med länsmuseet mm. 
 Stadsarkivet tillgängliggör fotosamlingar för allmänheten. Webbtjänsten Västerås bildbank 

lanserades i november. 
 Placerade nöjdhetsmätare på Karlsgatan 2 och stadsbiblioteket. Enheterna utbildar sin 

personal i bemötande av besökarna. 
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Kulturnämnden 

Kvalitet  Stödja och främja kulturlivet utifrån nämndens resurser  Kulturskolan anställer välutbildade och erfarna lärare som getts goda förutsättningar att 
bedriva pedagogiskt verksamhet.  

 Konstmuseet deltar och initierar medverkan i olika program som cityfestival, barnfestival, 
världsfestival på Bäckby, inom offentliga konsten mm.  

 Antalet föreningar som samverkat med studieförbunden har ökat, vilket i sin tur breddat 
föreningarnas nätverk och samarbetsytor.  

 Stadsbiblioteket arbetar både med att tillfredsställa inköpsförslag och köpa in och skylta 
med det oväntade.  

 Friluftsmuseet har arbetat med tydlig kommunikation kring museets innehåll och utbud.  
 Leveransprocess för stadsarkivets allmänna och enskilda handlingar är framtagen. 
 Styrtal och utfall 2014 för kostnad per invånare bygger på den offentliga statistiken genom 

Kolada. Eftersom den offentliga statisten inte blir tillgänglig förrän under våren redovisas 
istället nämndens kostnad per invånare. Styrtalet korrigeras inför 2017. 

Medarbetare  Alla anställda har rätt kompetens utifrån sina arbetsuppgifter    
 Medarbetare upplever tillhörighet, delaktighet, tydlighet i 

uppdrag och ett gott ledarskap 

 Enheterna arbetar med att identifiera kompetensbehov och skapa en arbetsorganisation 
som tar tillvara kompetenser. Via medarbetarsamtal tas åtgärdsplaner fram för varje 
medarbetare för att sänka stressnivåer och arbetsbelastning. Flera enheter satsar även 
medvetet på ledarskapsutbildning för ledare i olika positioner. 

 I ledarskapet strävar enheterna efter tydliga inkluderande processer och försäkrar oss om att 
inhämta medarbetarnas synpunkter innan beslut. 

Ekonomi  God kostnadskontroll 
 Kostnadseffektiva inköp 

 Löpande uppföljningar och vidtagande av åtgärder. 
 Aktivt arbeta för att öka antalet beställningar bl a genom att ge fler behörighet att beställa. 
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Nämnden för idrott och friluftsliv 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Regelbundna möten med parasportförbundet har genomförts, bland annat för att belysa tillgänglighet för aktiva.  
 Midnattsfotboll i Bäckby sporthall har erbjudits sena lördagkvällar som en del av det sociala arbetet.   
 Tillsammans med stadsledningskontoret pågår arbete med Vision Rocklunda – en målbild för det framtida arenaområdet.   
 Nytt utegym har byggts i Hökåsen vilket innebär att det finns 14 st i anslutning till motionsspår.  
 Drygt 80 % av västeråsarna anser att staden erbjuder ett brett utbud av både idrotts- och friluftslivsanläggningar vilket svarar mot målet.   
 Västeråsarnas nöjdhet med friluftsutbudet är också i nivå med uppsatta mål.  
 Nämnden har som målsättning att öka antalet kvinnor i föreningarnas styrelser. Under 2016 uppgick andelen till 31 % vilket är lägre än riksgenomsnittet om 37 %. 
 Målet ”80 % av alla aktiviteter i Handlingsplan Idrott ska genomföras” har uppfyllts. 85 % av aktiviteterna för 2016 har genomförts. 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Ha ett brett utbud av anläggningar och aktiviteter 
 Bra bemötande 

 Utökade sommarlovsaktiviteter med hjälp av medel från Myndigheten för ungdom och 
civilsamhällsfrågor. 

 1000 personer har under året inkluderats via insatser av det tillfälliga flyktingstödet. 35 
föreningar har fått ekonomiskt stöd för att inkludera i ordinarie verksamhet. 

 Under hösten har det planerats för Fritidsbanken, med utlåning av utrustning för aktivt 
idrott och fritid. 

 Representanter från båtklubbar och Västerås stad har under året deltagit i 4 st workshoppar 
i syfte att ta fram en handlingsplan för fritidsbåtverksamheten 

Kvalitet  Stödja och främja idrott och friluftslivet utifrån nämndens 
resurser 

 Midnattsfotboll i Bäckby sporthall på sena lördagskvällar, en del av stadens 
integrationsarbete. 

 Regelbundna möten med parasportförbundet genomförs för att bland annat belysa 
tillgänglighet för aktiva. 

 Fastighetskontoret har startat upp inventering av tillgängligheten i stadens idrottsfastigheter 
på initiativ av KIFF. 

 Tillsammans med stadsledningen pågår arbete med Vision Rocklunda som ska vara klart 
sommaren 2017. 

 Idéforum med idrotten har genomförts med fokus på det mångkulturella Västerås. 
 Hbtq kunskap för idrottsföreningar ingår i ordinarie utbildningar hos SISU från 2016. 
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Nämnden för idrott och friluftsliv 

Medarbetare  Alla anställda har rätt kompetens utifrån sina arbetsuppgifter 
 Medarbetare upplever tillhörighet, delaktighet, tydlighet i 

uppdrag och ett gott ledarskap 

 Ingen uppföljning på utförda aktiviteter. 
 Utfall på indikatorer: bättre än målet. 

Ekonomi  God kostnadskontroll 
 Kostnadseffektiva inköp 

 Ingen uppföljning på utförda aktiviteter. 
 Utfall på indikatorer: sämre än målet. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 För att upprätthålla ett högt Nöjdkundindex har förvaltningen arbetat med Västerås stads värdegrund, klarspråk och servicefrågor under året. Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen deltar också i funktionen för företagslots som Västerås stad har bildat under hösten.  

 Det är viktigt att alla verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift får inspektioner med det intervall de ska ha enligt taxan. Nämnden har avsatt extra personella resurser för att 
de verksamheter som inte har fått kontroll under 2016 ska få det under 2017. 

 För att öka delaktigheten och minska sårbarheten och stressen har utvecklingen gått mot ett mer grupporienterat arbetssätt vilket upplevs positivt av medarbetarna.  
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Verksamheterna är nöjda med vår service och vårt 
bemötande 

 För att upprätthålla ett högt Nöjdkundindex har förvaltningen arbetat med Västerås stads 
värdegrund, bemötande och servicefrågor under året.  

 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltar också i funktionen för företagslots som Västerås 
stad har bildat under hösten. För att förvaltningen ska bli tydligare i kommunikationen med 
företag och andra verksamheter har ett omfattande klarspråksarbete påbörjats under 2016 
med genomgång av förvaltningens mallar och andra dokument. 

Kvalitet  Verksamheterna ska få riskbaserad tillsyn  Det är viktigt att alla verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift får inspektioner med det 
intervall de ska ha enligt taxan. Resultatet för året är 88 %. Omprioriteringar har fått 
genomföras, framförallt beroende på det ökade bostadsbyggandet vilket påverkar 
förvaltningen framförallt i planskedet men även i genomförandeskedet när exploatering sker 
i förorenade områden. Nämnden har avsatt extra personella resurser för att de 
verksamheter som inte har fått kontroll under 2016 ska få det under 2017. 

Medarbetare  Att alla medarbetare mår bra och har möjlighet att utvecklas 
i arbetet 

 Organisationsindex i medarbetarenkäten 2016 var 69, vilket är lägre än för 2015. 
Förvaltningen bedömer att det är kopplat till att en av tre chefer var ny på förvaltningen och 
att ledningsstrukturen inte riktigt hade hunnit etableras.  

 För att öka delaktigheten och minska sårbarheten och stressen har utvecklingen gått mot ett 
mer grupporienterat arbetssätt vilket upplevs positivt av medarbetarna.  

 Den tredje indikatorn om kompetensutveckling kan inte längre följas upp eftersom frågan 
inte längre finns kvar i medarbetarenkäten. Denna indikator behöver förändras eller tas bort 
i nästa Årsplan. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomi  Kostnadseffektiva inköp  Till och med november månad var andelen inköpta anbudsprodukter i VIP 91,4 %. I vissa fall 
kan detta hamna i konflikt med valet av miljömärkta varor vilket har påverkat resultatet. 
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Skultuna kommundelsnämnd 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Förvaltningen har påbörjat arbetet med implementering av Västerås stads värderingar och utifrån dessa så kommer arbetet med kund- och invånarnytta att förtydligas och 
intensifieras.  

 Nämnden visar ett positivt ekonomiskt resultat för helåret men når fortfarande inte målet att alla verksamheter ska ha positiv budgetavvikelse.  
 Gällande perspektivet medarbetare så har ett flertal insatser gjorts gällande hälsofrämjande arbete och friskvård. Trots detta så har den samlade sjukfrånvaron ökat. 

Stressindex har dock minskar kraftigt vilket är mycket glädjande och ett resultat av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Kundernas upplevelse av Alltid bästa möjliga möte  
 Skapa optimala förutsättningar för kunden  

 Andelen elever behöriga till gymnasieprogram. Resultatet är relativt långt från målet och 
nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda orsakerna och utifrån detta återkomma 
med förslag på åtgärder. 

 Målnivåerna för övriga verksamhetsområden nås och analysen visar att ett av skälen till 
detta är att arbetet med bemötande varit i fokus 2016. Detta utifrån en riskanalys inför året 
som visade risk för att bemötandet skulle försämras kopplat till de åtgärder som krävdes för 
att nå ekonomi i balans.  

Kvalitet  Synliggöra varje enhets utvecklingsarbete  
 Medarbetare arbetar utvecklingsinriktat  
 Innovation och utveckling är självklart i alla verksamheter  

 På grund av ett ekonomiskt underskott 2015 så har verksamheterna arbetat aktivt med 
effektiviseringar för att nå ekonomi i balans och detta har skett samtidigt som 
verksamheterna särskilt fokuserat på att alltid sträva efter ett mycket bra bemötande 
gentemot kund. De analyser som har gjorts visar att effektiviseringsarbetet har påverkat 
medarbetarnas möjligheter och lust till innovation och utveckling. Cheferna inom 
organisationen har under 2016 i hög grad varit tvungna att prioritera åtgärder för ekonomi i 
balans vilket har givit dem sämre möjligheter till ett aktivt och nära ledarskap vilket också 
har påverkar resultaten negativt. Det är viktigt att inom ramen för ständiga förbättringar 
koppla ihop verksamhetsutveckling med ekonomisk medvetenhet och ansvarstagande. 
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Skultuna kommundelsnämnd 

Medarbetare  En gemensam kompetensförsörjning genom samordnad 
vikariepool  

 Innovation och utveckling utifrån inifrånkraft  
 Innovativt ledarskap  

 Medarbetarna är i hög grad nöjda och glädjande är att det upplevda engagemanget har ökat 
och att detta skett samtidigt som åtgärder för att nå ekonomi i balans har prioriterats. Under 
2016 så har ett antal kompetensutvecklingsinsatser genomförts och det hälsofrämjande 
arbetet har prioriterats. Resultaten av detta visar sig dels under dessa styrtal och dels på 
sjukfrånvaron som visserligen stigit men inte så mycket som befarat. Kopplat till detta så 
visar analysen att förvaltningens hälsofrämjande och förebyggande arbete visat goda 
resultat. 

Ekonomi  Förvaltningens ekonomiska inriktning är utifrån ett 
strategiskt hållbart perspektiv inriktad på att säkerställa en 
ekonomi i balans på kort och lång sikt  

 Nämnden visar ett positivt ekonomiskt resultat för helåret men når fortfarande inte målet 
att alla verksamheter ska ha positiv budgetavvikelse. Samtliga verksamheter utom 
hemtjänsten visar förbättrade resultat jämfört med tidigare år. Analysen visar att det 
förbättrade resultatet beror på större fokus på kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska 
läget vilket lett till årgärder i alla verksamheter. Kommundelsförvaltningen har särskilt 
arbetat med långsiktig hushållning av de ekonomiska resurserna och riktat stöd till de 
verksamheter som haft en ekonomi i obalans.  
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Styrelsen för Konsult och Service 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Mycket nöjda kunder – i årets kundundersökning fick förvaltningen värdet 8,0 på en 10- gradig skala på frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med Servicepartner?”. Det är den 
högsta siffra Servicepartner uppnått sedan mätningen startade år 2000 och en ökning med 0,1 från 2015.  

 Mycket nöjda medarbetare – i årets medarbetarundersökning fick förvaltningen 76 i organisationsindex och 78 i ledarindex. Det är långt över stadens snitt och en stor ökning 
från 2015.  

 Rätt kvalitet och rätt resultat är en viktig del i organisationen. I årets undersökning fick Servicepartner 8,2 i kvalitetsindex (Kvalitet på levererade tjänster) på en 10 gradig skala. 
Det är den högsta siffra som förvaltningen uppnått sedan mätningen startade år 2000 och en ökning med 0,1 från 2015. 

 Mycket nöjda ägare – Förvaltningen har fortsatt att arbeta med partnerskapsavtalet med Stadsledningskontoret och dess processägare, vilket är en viktig del i att skapa 
förutsättningar för mycket nöjda ägare. Servicepartner har en stabil budget i balans och levererar återigen ett ekonomiskt resultat som överträffar budget och resultatkrav.   

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Personlig service 
 Erbjuda det kunder vill ha (involvera, fråga kunder bättre) 
 Snabb återkoppling och respons till kund 
 Fortsatt utveckling av service och riktigt bra bemötande 
 Proaktivitet 
 Alltid leverans i tid 

 Det finns inga aktiviteter redovisade för styrkortet och därmed ingen uppföljning (styrkortet 
följer inte stadens modell). 
 

Kvalitet  Produktutvecklingsråd/ partnerskap med stora kunder 
 Analysera om nuvarande utbud är rätt: utveckla och avveckla 
 Säkerställ kundens behov. Omvärldsbevaka utvecklingen 

inom kundens område 
 Planerad leverans vs förväntad leverans 
 Definiera leverans 
 Uppföljning av leveranser mot förväntad leverans, 

återkoppling 
 Jobba systematiskt med processkvalitet/effektivitet 

 Det finns inga aktiviteter redovisade för styrkortet och därmed ingen uppföljning (styrkortet 
följer inte stadens modell). 
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Styrelsen för Konsult och Service 

Medarbetare  Riva revirgränser 
 Kränkande särbehandling 
 Ledarskap 
 Medarbetarskap 

 Det finns inga aktiviteter redovisade för styrkortet och därmed ingen uppföljning (styrkortet 
följer inte stadens modell). 
 

Ekonomi  Styrning och uppföljning av mål- och resultatkrav 
 Utveckla budget- och prognosprocessen för bättre styrning 
 Förbättra resultat på svaga enheter 
 Verifiera en tillförlitlig tidsredovisning 
 Åtaganden i Strategisk plan 

 Det finns inga aktiviteter redovisade för styrkortet och därmed ingen uppföljning (styrkortet 
följer inte stadens modell). 
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Styrelsen för Västerås Vård och Omsorg 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Styrtalen för kundernas nöjdhet med bemötande och delaktighet uppfylls med god marginal. Vårt arbete med olika åtgärder såsom värdegrundsarbete och tydliggörande av 
arbete med genomförandeplaner för kund är nog en del i det goda resultatet. 

 Förvaltningen klarar det ekonomiska resultat med mycket god marginal, dock nås inte styrtalet att alla enheter ska ha en positiv budgetavvikelse.  
 Förvaltningens strukturerade arbete med åtgärdsplaner för ekonomin på enhetsnivå har gett resultat och därmed varit framgångsrikt.  
 Förvaltningen har haft ett högt uttag av mer- och övertid. Mertiden har minskat kraftigt och övertiden har minskat något.  
 Under året har ett stort arbete med bemanningsprocessen genomförts. Under 2017 kommer detta arbete fortsätta med förhoppning om att nå önskad effekt. 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alltid bästa möjliga möte 
 Ett starkt varumärke 

 För att mäta resultatet av årets aktiviteter och åtgärder på enhetsnivå har förvaltningen 
genomfört en kundenkät på samtliga enheter. Resultatet visar en mycket hög 
måluppfyllelse. 

 Förutom kundenkäten har respektive enhet använt sig av metoden, kundens röst. Den 
innebär att enheten utgår från en frågeställning som identifierats som ett 
utvecklingsområde. I dialog med kunderna inhämtas tankar och idéer för hur identifierat 
område kan utvecklas. Denna metod ser vi är en bidragande del till resultatet.   

 En ytterligare faktor är den systematiska planeringen och uppföljningen av insatser för 
respektive kund utifrån behov. Utöver dessa metoder har förvaltningen arbetat med 
implementering av stadens värdegrund vilket vi bedömer är en del av det goda resultatet 
och stärker såväl förvaltningens som stadens varumärke. 
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Styrelsen för Västerås Vård och Omsorg 

Kvalitet  Ett systematiskt kvalitetsarbete 
 Levererar gällande uppdrag 
 Vi är innovativa och utvecklar vår verksamhet 

 En av anledningarna till det förbättrade resultatet är att förvaltningen under flera år har 
fokuserat på att beslutat kvalitetsledningssystem och att kraven i våra uppdrag ska 
efterlevas.  Stödet till enheterna från förvaltningens utvecklingsenhet i att få struktur och 
systematik i sitt förbättringsarbete har också varit en viktig del för det förbättrade resultatet. 

 Alla chefer i förvaltningen har fått information och inspiration från Innomera. Detta har 
genererat i att tio förslag har lämnats av förvaltningen till Innomera. En idé som har lämnats 
av en medarbetare i hemtjänsten har prisats. Det är en väska som man kan transportera 
batteriet till elcykeln i. 

 Under året har förvaltningen haft en aktiv roll i projektet Mistel som är en testbädd för 
innovationer. Det är en viktig del i förvaltningens utveckling i att tänka nytt och hitta nya 
vägar till lösningar.    

Medarbetare  En systematisk kompetensförsörjning 
 En attraktiv arbetsgivare 

 Totalt har fyllnads- och övertidstimmar minskat med 5 % mellan 2015 och 2016. 
Fyllnadstiden har minskat med 19 % och är en direkt följd av önskad tjänstgöringsgrad. 
Under 2016 har medarbetare ökat sin tjänstgöringsgrad motsvarande 16 årsarbetare. 
Övertiden har ökat med 7 % där orsaken dels är en hög sjukfrånvaro i början av året som 
medförde ett högt övertidsuttag samt den ansträngda situationen med start av ett flertal 
HVB-hem under 2016. 

 Organisationsindex har ökat med 1 procentenhet. Stabilisering av den stora förändringen 
kring bemanningsprocessen är en bidragande orsak till ökningen men en långdragen 
löneöversynsprocess är en orsak till att målet inte nås.  

Ekonomi  Förvaltningen präglas av affärsmässigt förhållningssätt  Andelen enheter med positiv budgetavvikelse ökade från 54 % till 86 % jämfört med 2015, 
vilket är en stor förbättring.  
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Kommunstyrelsen (Stadsledningskontoret) 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Resultatet i kundundersökningen har förbättrats något jämfört med föregående år. Svaren på frågor om professionalitet, tillgänglighet och bemötandeligger högt. Frågor om 
styrning och lyhördhet kan utvecklas. 

 Samtliga punkter i kvalitetsprogrammet har genomförts. 
 Organisationsindex, ledarindex och andelen medarbetare definierade som ambassadörer i medarbetarundersökningen har ökat. 
 Målet om att hålla budget har uppnåtts med råge. 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Förvaltningens medarbetare har förtroende från de kollegor 
och grupper vi möter i vår vardag 

 Resultatet har förbättrats  men inte nått angivet styrtal. 
 Samtliga åtgärder genomförda. 

Kvalitet  Förvaltningens medarbetare utövar sitt uppdrag med hög 
professionalitet 

 Resultatet har överträffat  angivet styrtal. 
 Samtliga punkter i 10 p programmet genomförda. 

Medarbetare  God arbetsmiljö, särskilt i fråga om stress samt undanröjda 
effektivitetshinder 

 Samverkan mellan processer, enheter och medarbetare 
 Effektiva och inspirerande möten till innehåll och form 

 Organisationsindex har förbättrats men inte nått angivet styrtal. 
 Stressindex har förbättrats men inte nått angivet styrtal. 
 Ledarindex har förbättrats men inte nått angivet styrtal. 
 Samtliga åtgärder genomförda. 

Ekonomi  Förvaltningen förmår prioritera och samordna sina 
åtaganden så att insatserna ryms inom budget 

 Resultatet har överträffat  angivet styrtal 
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Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 De flesta mätta styrtalen har uppnåtts.  
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alltid bästa möjliga möte 
 Förtroende hos kunder, besökare och deltagare 
 Kommunikation 
 Drivande i arbetet kring ”social hållbarhet” 

 Den nya förvaltningen har ett stort ansvar i arbetet med det strategiska utvecklingsområdet 
Social hållbarhet, dels i den ordinarie verksamheten och dels i det särskilda pilotprojektet i 
stadsdelarna Skallberget samt Viksäng/Öster Mälarstrand. Arbetet bedrivs i nära samarbete 
med stadsledning, beställarstaber, invånare, kyrkor, förenings- och näringslivet med flera. 
Flera aktiviteter finns framtagna för att bedriva stadsdelsnära kommunikation i 
pilotprojektet. Utmaningar ses bl a i att nå ut till invånaren samt att synka stadens olika 
insatser med de som görs inom pilotprojektet. 

 För att bättre förstå beställares synpunkter och behov genomförde produktion ett antal 
fördjupade kundbesök under hösten. Detta ledde bland annat till nya uppdrag och 
tilläggsarbeten. Fritid och förebyggande samverkar regelbundet med beställaren för att 
tillmötesgå behov men också för att lösa uppkomna situationer inom staden.  

 Inom AMA har arbetet med näringslivskontakter utvecklats positivt under året med 
nätverkande av våra utecoacher. Fler kontakter finns nu med potentiella arbetsgivare vilket 
kommer AMAs deltagare till gagn. Även samarbetet med arbetsförmedlingen har varit 
mycket konstruktivt vilket medfört enkla åtgärder för en smidigare verksamhet tillsammans.  

 När det gäller kundperspektivet har mätning av styrtalen ej skett under året.  
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Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad 

Kvalitet  Systematiskt kvalitetsarbete 
 Utveckling och förnyelse 
 Leverera beställd kvalitet 

 Med draghjälp av en ny direktör har ett långsiktigt strategiskt arbete om ”vägen framåt” 
inletts och intensifierats under hösten. Arbetet har bland annat inneburit beslut om 
strategiska utvecklingsområden, ansvarsfördelning och uppföljning. 

 Vid uppföljning har fokus lagts på större avvikelser från beställningar, åtgärder som vidtagits 
för att komma till rätta med avvikelserna (verksamhetsförbättringar) och kundsynpunkter 
rapporterats in. Utmaningar ses bland annat i att synpunkter och klagomål diarieförs inom 
verksamheterna för att komma åt systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

 SFE upprättade ett internrevisionsprogram där en fördjupad uppföljning och tillsyn utfördes 
inom utvalda enheter och/eller processer. Internrevisionerna har varit drivande för fortsatt 
kvalitetssäkring men också effektiviseringar, då otydligheter som stjäl tid och energi 
uppdagats och rättats till. Internrevisionerna har lett till bättre dokumenterade 
processbeskrivningar med tydlig styrdokumentation liksom förbättrad kunskap kring 
lagstiftning och regler hos medarbetare. 

 Genom tydlig styrning och kontrollerade utbytesplaner har andelen fossilfria fordon ökat 
markant under året. 

 Inom kvalitetsperspektivet är målet med antal verksamhetsförbättringar uppfyllt (över 100). 
Dessutom uppgår andel fordon som drivs med förnyelsebart drivmedel till 68 % (mål 65 %). 
Däremot har endast 9 st internrevisioner genomförts (mål 10 st).   

Medarbetare  Information och delaktighet 
 Strategisk kompetensförsörjning 
 Attraktiv arbetsgivare 

 Förvaltningen SFE bildades vid årsskiftet 2015/2016 och många aktiviteter har genomförts 
för att skapa den nya organisationen. Information har getts till medarbetare och kunder, alla 
medarbetare bjöds på SFE tårta, Kick-off med information om de olika verksamheterna för 
alla medarbetare och organisationens chefer har arbetat med gemensamma strategier. Flera 
trivselaktiviteter har anordnats under året utanför arbetstid. Förvaltningen arbetar löpande 
med löneanalyser och aktiv bevakning av nyckelroller. Bland annat samverkar SFE med 
Karlskoga folkhögskola för att säkerställa framtida fritidsledarkompetens. 

 Inom medarbetarperspektivet har samtliga styrtal uppnåtts. Organisationsindex uppgår till 
70 (mål 70), engagemangsindex till 74 (mål 71) och ledarskapsindex till 70 (mål 68). 
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Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad 

Ekonomi  Eget kapital / omställningsmedel 
 Kostnadsanpassningar 
 Effektiva upphandlingar 
 Affärsmässighet 

 I början av 2016 förlorade Produktion uppdraget drift och underhåll av park och gatumark 
på Öster. Konsekvensen blev en övertalighet på nio medarbetare och de direkta 
besparingsbehoven som uppstod beräknades till 8 mnkr. Med hjälp av olika åtgärder har 
övertaligheten eliminerats. Inför 2016 fick dessutom både AMA arbetsmarknad och Fritid 
och förebyggande signaler om minskade beställningar, vilket ledde till besparingsbehov 
motsvarande 16 mnkr.  

 Inom Mimeruppdragen och Västeråsbaden (Produktion) genomfördes 
kostnadseffektiviseringar där båda uppdragen vänt förlust till vinst utan att försämra 
kvaliteten. Inom AMA Utvecklingscentrum har nya enhetliga rutiner för intern och extern 
fakturahantering upprättats vilket gör att det månadsvisa ekonomiska utfallet i framtid 
bättre ska spegla budgeterat utfall.  

 Ekonomiskt utfall, inköp inom VIP och ramavtal har följts upp löpande inom verksamheten 
vilket ses som en av framgångsfaktorerna till årets positiva resultat. 

 Inom det ekonomiska perspektivet har det årliga målet uppnåtts i och med att resultatet 
uppgår till 2,4 % av omsättningen (mål 0,5 %). Dessutom har även det långsiktiga målet 
uppnåtts eftersom det ansamlade egna kapitalet uppgår till 3,4 % av omsättningen (mål 2,0 
%). 
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Individ- och familjenämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Myndighetskontoren har en hög tillgänglighet och bemötandet upplevs som mycket gott. 
 Andelen personer som ej återaktualiseras minskar. 
 Det ekonomiska resultatet för individ och familjenämnden slutar med ett överskott för 2016. 
 Personalomsättningen är hög och verksamhetsområdet har fortsatt svårigheter med rekrytering av socionomer. 

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Vår verksamhet har hög tillgänglighet 
 Bemötandet är professionellt, värdigt och trovärdigt 

 Bedömer att vi når upp till de kritiska framgångsfaktorerna. 
 I brukarenkäten är frågan om information formulerad ”hur lätt eller svårt är det att förstå 

informationen du får av socialsekreteraren”? Andelen positiva svar uppgick till 92 %. 
 Brukarenkäten innehåller tre frågor inom den kritiska framgångsfaktorn men är annorlunda 

formulerade i förhållande till indikatorerna. Styrtalet är 90 %. På frågan ”hur stor förståelse 
visar socialsekreteraren för din situation” var resultatet 92 %, om ”socialsekreteraren 
efterfrågade synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras” 89 %och ”hur nöjd eller 
missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i kommunen” och 90 %. 

 I en uppföljningsenkät har 83% av ensamkommande ungdomar boende i HVB uppgett att 
personalen lyssnar eller delvis lyssnar på dem. 85% uppger att de är trygga eller delvis trygga 
i sitt boende.  
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Individ- och familjenämnden 

Kvalitet  Tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens 
leder till att personer som kommer i kontakt med nämndens 
verksamheter ökar sin förmåga att leva ett så självständigt liv 
som möjligt 

 Effektiv och rättsäker handläggning 
 Evidensbaserad praktik 
 Det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd 
 Vår verksamhet har god tillgänglighet 

 Andelen hushåll med bidragstider 9-12 månader inom försörjningsstöd exklusive flykting 
uppgår till 45 %. Inklusive flykting är resultatet 38 %. Målet är under 40 %. Ett stort antal 
hushåll har fått försörjningsstöd i avvaktan på etableringsersättning vilket påverkat 
resultatet. 

 Andelen ungdomar som ej återaktualiserats ett år efter avslutad utredning minskar i 
förhållande till 2015 och ligger under styrtalet. Ungdomar och familjer med en komplex 
problematik och minskat stöd från BUP är två orsaker. 

 För få uppföljningar (UIV) av biståndsbeslutade vårdinsatser för vuxna med missbruk har 
gjorts för att kunna säga något om insatserna leder till en förbättrad förmåga att hantera sin 
situation (missbruk). Uppföljningen av ej biståndsbeslutade insatser i öppenvård visar på en 
hög kvalitet och nytta.      

 En fråga i SKL:s brukarenkät är formulerad ” hur har din situation förändrats sedan du fick 
kontakt med socialtjänsten i kommunen”. Andelen positiva svar uppgick till 81 %. 

 Antal utredningar gällande barn och ungdomar som genomförs inom fyra månader har 
minskat under 2016 i jämförelse med 2015. På enheten Barn och Ungdom Utredning har det 
skett en ökning av förlängningsbeslut avseende utredningar som överskrider den 
lagstadgade tiden under 2016 i jämförelse med 2015. På enheten Barn och Ungdom 
Samhällsvård ligger antal förlängningsbeslut på samma nivå under 2016 i jämförelse med 
2015, besluten saknar dock särskilda skäl till förlängning. 
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Individ- och familjenämnden 

Medarbetare  SNF har ett tillåtande och öppet arbetsklimat där 
medarbetarna är delaktiga i verksamhetsutvecklingen 

 Alla tillsvidaretjänster är tillsatta av medarbetare som 
uppfyller kravprofilen för tjänsten. 

 Vår bedömning är att Sociala nämndernas förvaltnings åtgärder för att skapa ett tillåtande 
och öppet arbetsklimat har lett till stora förbättringar, men att vi inte är i mål riktigt än. 

 Ledarskapsindex för2016 har ökat med 14 index-enheter till ett index på 73, vilket vi 
bedömer som mycket bra. SNF:s resultat ligger också åtta enheter högre än stadens totala 
ledarskapsindex. 

 Det genomsnittliga stressindex för förvaltningen ligger på 11 för 2016, vilket är ett steg i rätt 
riktning. Det skiljer sig dock stort mellan olika enheter, från 36 i stressindex till noll. Arbetet 
kommer fortsätta fokusera på att samtliga enheter ska ha ett stressindex som är 10 eller 
lägre. 

 Myndighetsutövningen inom Sociala nämndernas förvaltning, har under året haft många 
vakanta tjänster och har också haft svårt att kunna anställa vid rekryteringar framförallt till 
enheterna riktade mot barn och unga, dit räknas också Flyktingenheten. 
Personalomsättningen har varit hög under året. 

Ekonomi  Tilldelad budgetram hålls 
 Kostnadseffektiv verksamhet 

 Det ekonomiska resultatet för individ- och familjenämnden slutar på ett överskott för 2016. 
De främsta orsakerna till överskottet är svårigheten att tillsätta vakanta tjänster på 
myndighetskontoren samt lägre kostnader för försörjningsstödet och vårdkostnader 
ungdom än budgeterat. Men största delen härrör från mottagningen av ensamkommande 
flyktingbarn. 

 För få uppföljningar efter avslutad insats inom vuxen missbruk har gjorts för att man ska 
kunna säga om insatserna leder till förbättrad situation.  

 För få uppföljningar efter avslutad placering med stöd av UBU, utvärdering barn och 
ungdom, har gjorts för att kunna bedöma insatsernas effekt. 
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Nämnden för personer med funktionshinder 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Av de svar som inkommit på en av nämnden utskickad kundenkät är de enskilda nöjda beträffande delaktighet och bemötande i samband med utredning. Det finns dock behov 
av att utveckla tydligheten i dokumentationen inom myndighetsutövningen. Inga uppföljningar har genomförts under 2016 avseende nöjdhet och delaktighet i samband med 
genomförandet av insatser.  

 Vi ser ett gott resultat för ökad självständighet då flera personer än förväntat har gått vidare från daglig verksamhet till anställning eller studier. Det finns dock även här vissa 
brister i dokumentationen inom myndighetsutövningen.  Flera av nämndens utförare behöver tydliggöra vilka metoder de använder sig av inom sina verksamheter för att 
säkerställa god kvalitet. 
 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Den enskilde är delaktig i samband med utredning och 
genomförande 

 Den enskilde får ett gott bemötande i samband med 
utredning och genomförande. 

 Enkätundersökning riktad till de personer som varit kontakt med biståndshandläggare på 
biståndsenheten funktionsnedsättning. Fråga om delaktighet har besvarats utifrån 
frågeställningen ” Frågar biståndshandläggaren dig vilket stöd du behöver?” och 97 %. 

 Styrtalet är inte uppnått när det gäller egenkontroll och det finns således ett 
förbättringsarbete i detta avseende. Utifrån resultaten gör enheten en fördjupad analys av 
resultaten och under 2017 kommer teamledare inom enheten att genomföra en s.k. 
individuell egenkontroll tillsammans med handläggaren för att i syfte att höja kompetensen 
och kvaliteten inom myndighetsutövningen.  

 På frågan ”Lyssnar biståndshandläggaren på dig i ert samtal?” svarar 92 % ja. 
 77 % har svarat att de tycker att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med 

biståndshandläggaren. 14 % har svarat ganska svårt. 



 

 

 
 

VÄSTERÅS STAD Nämnders och styrelsers styrkort 

 
  

 37 

Nämnden för personer med funktionshinder 

Kvalitet  Rättssäker handläggning 
 Evidensbaserad praktik  
 Ökad självständighet 

 I nästan hälften av de granskade ärendena finns det brister i en av de viktiga 
grundprinciperna för rättssäkerhet vid myndighetsutövning gentemot enskilda. Vid 
egenkontrollen 2015 framkom att 52 % av utredningarna kommunicerades. Det har därmed 
blivit en viss förbättring.  

 Utredningstiderna bedöms vara rimliga.t då det alltid finns utredningar som av olika skäl 
kräver en lång utredningstid och de ligger på samma nivå som förra året. 

 Utifrån resultaten gör enheten en fördjupad analys av resultaten och under 2017 kommer 
teamledare inom enheten att genomföra en s.k. individuell egenkontroll tillsammans med 
handläggaren för att i syfte att höja kompetensen och kvaliteten inom myndighets-
utövningen. 

 När det gäller evidensbaserad praktik gör sociala nämndernas förvaltning en uppföljning hos 
utförare i syfte att komma fram till vilka åtgärder som behövs för att öka medvetenheten om 
vikten av att använda sig av beprövade metoder i verksamheterna.  

 När det gäller ökad självständighet har 5 personer gått vidare från daglig verksamhet och 6 
personer har under året flyttat från bostad med särskild service till ordinärt boende, vilket 
bedöms vara mycket goda resultat. 

Medarbetare Nämnden har ingen personal   

Ekonomi  Tilldelad budgetram hålls  
 Kostnadseffektiv verksamhet  

 Nämnden har inte hållit tilldelad budgetram för 2016. De främsta orsakerna till att nämnden 
inte höll sin budgetram är kostnader utöver budget inom personlig assistans och köpta 
placeringar avseende barn och ungdomar. 

 Västerås kostnad ligger under jämförbara kommuner när det avser nettokostnad för LSS före 
utjämning i kronor per invånare. 
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Äldrenämnden 

Väsentliga iakttagelser i koncernstyrningsrapporten 

 Av besparingsskäl beslutade äldrenämnden under året att inte göra en totalundersökning av kundnöjdheten utifrån nämndens styrkort. Däremot kunde resultaten för några av 
äldrenämndens indikatorer hämtas från Socialstyrelsens undersökning ” Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016”. Resultaten är i paritet med de senaste fyra årens resultat.  

 

Perspektiv Kritiska framgångsfaktorer Uppföljning 

Kund  Alla enskilda är trygga i sin vardag  Indikator- enskilda blir meddelade förseningar och byte av personal: alla hemtjänstutförare 
uppger att man kontaktar kund vid förändringar och det kan då gälla både förseningar och 
byte av personal. Sättet att meddela kan se olika ut beroende på vilken typ av förändring det 
är och överenskommelsen med kunden. Vanligast är att meddelar per telefon. Större 
förändringar meddelar vissa utförare både per telefon, vid besök och i skrift.  

 Styrtal om välfärdsteknologi: Antalet aktiva användare av välfärdsteknologi  
(e-hemtjänst) var 97 stycken. Sedan e-hemtjänstens start har över 200 biståndsbeslut fattats 
om välfärdsteknologi. Fortlöpande sker en omsättning ex. pga. flytt till särskilt boende. Vissa 
av hemtjänstutförarna har kunder med e-hemtjänst, andra inte. De två största utförarna har 
också flest e-hemtjänst kunder.  

 Beträffande särskilt boende har ingen kartläggning genomförts under året.  

Kvalitet  Handläggningen är rättsäker 
 Alla enskilda är delaktiga 

 75 % av hemtjänstbesluten som är på mer än 50 timmar/månad, ska följas upp minst 1 gång 
per år. Under året gjordes 499 faktiska uppföljningar 

 90 % av alla beslut till personer som skrevs ut från vårdinstans följdes upp minst 1 gång inom 
3-5 veckor. Målet är 100% 

 Styrtal om att samtliga nya beslut ligger inom riktlinjen: Granskade insatser är aktivitet 
avlösning, ledsagning och tillredning måltider. Mellan 85-100 % av den beställda tiden för 
insatserna i november och december 2016 ligger inom ramen för riktlinjernas 
tidsomfattning. 

 Alla mötesplatserna jobbar med någon form av möten för delaktighet och vissa har utvecklat 
den i en väl etablerad form..  

Medarbetare Nämnden har ingen personal   
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Äldrenämnden 

Ekonomi  Hålla given budgetram  
 Verksamheten är kostnadseffektiv 

 Nämndens utfall för 2016 var 62,5 mkr högre än budgetramen. 
 Under 2015 bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som låg 0,6 % lägre än vad 

strukturen motiverar, vilket är bra. Det har dock skett en markant försämring de senaste 
åren (2012: -10,4 %, 2013: -5,7 %, 2014: -2,8 %). Jämfört med liknande kommuner som 
Västerås, är det bara Linköping som hade en lägre standardkostnad 2015.  
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Bilaga till ärende 2017/00356-KS, Årsredovisning och bokslut 2016 
Koncernstyrningsrapport bolag 
 
Kommunstyrelsen ska enligt KL utöva styrning och uppsikt över de kommunala bolagen. 
Gemensamma principer för styrningen regleras i bolagspolicy och gemensamma 
ägardirektiv som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-04-01. Mer bolagsspecifik 
styrning fastställs i bolagsspecifika ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar uppsikt över 
bolagen, bland annat genom att hålla sig informerad om bolagens förhållanden i olika 
avseenden samt genom att bedöma hur bolagen förhåller sig till den styrning som 
fastställts.  
 
Koncernstyrningsrapporten tydliggör återrapporteringskrav såsom utvärdering av styrelse 
och VD, efterlevnad av det ändamål som finns i bolagsordningen (det kommunala 
ändamålet med verksamheten), efterlevnad av de kommunala befogenheterna, 
uppföljning av eventuella bolagsspecifika ägardirektiv, gemensamma nyckeltal mm. 
Instruktioner för koncernstyrningsrapporten har gått ut tillsammans med övriga 
anvisningar för återrapportering i samband med bokslutet för 2016.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att 

 Bolagen har uppfyllt de kommunala ändamål som fastställts i bolagsordningarna för 
respektive bolag. 

 Bolagen följer i övrigt vad som är lagenligt enligt KL och de har förhållit sig inom de 
kommunalrättsliga principerna. 

 Styrning och uppsikt över bolagen har upprätthållits under året i enlighet med de 
rutiner som finns beskrivna i de gemensamma ägardirektiven. 

 
Följande bolag och kommunalförbund har lämnat koncernstyrningsrapport för bolag. 
 

Sid  

1 Västerås Stadshus AB 

5 Bostads AB Mimer 

16 Mälarenergi AB 

25 Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 

30 Västerås Marknads- och näringslivsaktiebolag 

34 Västerås Parkerings AB 

38 Nya Västerås Flygplats AB 

42 Mälarhamnar AB  
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Koncernstyrningsrapport för Västerås Stadshus  
AB 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

 
Koncernstyrningsrapporten avser Västerås Stadshus AB, ett helägt  
bolag till Västerås Stad. Under våren 2016 bildade bolaget ett nytt 
dotterbolag, Nya Västerås Flygplats AB och överlät 
rörelseverksamheten i sin helhet genom en inkråmsöverlåtelse till Nya 
Västerås Flygplats AB. Bolaget har bedrivit flygplatsverksamheten från 
2016-01-01 till 2016-04-05. Bolaget namnändrades 2016-05-03 från 
Västerås Flygplats AB till Västerås Stadshus AB. Bolaget bildande under 
hösten ytterligare ett dotterbolag, Västerås Parkeringsbolag AB. Under 
december genomförde bolaget en nyemission i Västerås Parkeringsbolag 
AB.  

2. Årsstämman 

En bolagsstämma genomfördes 2016-04-28 i Västerås flygplats AB. I 
samband med fullmäktigsbeslut om verksamhetsöverlåtelse 2016-04-06, 
beslutades om en ny styrelse för bolaget. Den gamla styrelsen blev ny 
styrelse i det nya bildade bolagen Nya Västerås flygplats AB.  

 

3. Ärenden som lyfts 
Ärenden som lyfts från Stadshus AB är bildande av två nya dotterbolag, 
Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Parkerings AB. I övrigt har ett 
antal frågor diskuterats och lyfts vidare till KS gällande de olika 
dotterbolagen.      
 

4. Styrelsens årliga utvärdering 
 

Styrelseledamöter och VD 

 
Nedan redovisas den nuvarande styrelsen från 6 april till 31 december. 
Styrelsen från 1 januari till och med 5 april var Västerås Flygplats AB 
styrelse, läs under ”koncernstyrning rapport Nya Västerås Flygplats AB” 
 
Ordförande Anders Teljebäck (S) 
1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 
2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) 
Carin Lidman (S) 
Staffan Jansson (S) 
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Ann-Louise Molin Östling (S) 
Magnus Edström (MP) 
Lars Kallsäby (C) 
Anna Hård af Segerstad (M) 
Rodrigo Romo (M) 
Jesper Brandberg (L) 
Ann-Christine From Utterstedt (SD) 
Vasiliki Tsouplaki (V) 
 
Suppleanter 
 
Jazmin Pettersson (S) 
Mikael Lindh (S) 
Solveig Nilsson (S) 
Mikael Sandberg (S) 
Anna Thunell (MP) 
Vicki Skure Eriksson (C) 
Eric Söderberg (KD) 
Staffan Anger (M) 
Caroline Högström (M) 
Marcus Jacobson (M) 
Jenny Boström (L) 
Patric Sjölund (SD) 
Anna Maria Romlid (V) 
 
VD Bo Dahllöf 
 
Ingen utvärdering av styrelsearbetet och verkställande direktörens insatser 
har genomföras detta år. Det kommer att genomföras när verksamheten 
har bedrivits under ett år. 

 

4.1 Styrelsearbete 

Under 2016 har 6 styrelsemöten hållits efter att Västerås Stadshus AB 
överlämnat flygplatsverksamheten till Nya Västerås Flygplats AB. Datum 
för styrelse mötena 2016-04-06, 2016-05-05, 2016-06-01, 2016-08-06, 
2016-10-03, och 2016-11-09.  
 

5. Verksamhetsstyrning och uppföljning 
 
Bolagets syfte är att utöva uppsikt över dotterbolagens verksamheter samt 
att tillvarata de möjligheter till samverkan och effektivisering på 
affärsmässig grund som finns mellan de kommunala företagen och 
Västerås stad samt, att skattemässigt optimera stadens bolag.  Bolaget ska 
även svara för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen 
och förmedla information om dotterbolagens verksamhet till styrelsen.   
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5.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är att inom ramen för de grundsatser som gäller för 
kommunal verksamhet enligt kommunallagen, ha uppsikt över 
dotterbolagens verksamheter.  Bolaget har till föremål för sin verksamhet 
att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av fullmäktige givna 
instruktioner. 

5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Västerås Stadshus AB tillämpar kommunalrättsliga principer i 
kommunallagen 

 

5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

Västerås Stadshus AB samverkar med Västerås Stad för att kunna 
förverkliga Västerås översiktplan till 2026  

 

5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

 
 
Västerås Stadshus AB 
 
(mnkr om inte annat anges) 2016 20151 20141 20131 20121 
Balansomslutning  1910,9 1819,8 32,2 26,8 30,0 
Nettoomsättning 1,9 15,9 18,7 24,4 21,5 
Driftsnetto - - - - - 
Avkastning på totalt kapital (%) - - - - - 
Resultat efter finansiella poster -11,1 35,5 -12,0 -7,0 -6,4 
Bokslutsdispositioner 11,1 - - - - 
Utdelning 0,0 55,1 0,0 0,0 0,0 
Skatt på årets resultat - - - - - 
Årets resultat - 35,5 -12,0 -7,0 -6,4 
Eget kapital 1799,9 65,5 5,0 17,0 24,0 
Aktiekapital 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Räntebärande skulder 42,4 13,6 18,9 4,5 0,0 
Soliditet (%) 94 % 4 % 16 % 63 % 80 % 
Investeringar - 2,0 8,8 13,2 5,5 
Medelantal anställda 
(män/kvinnor) 

0,0 18/14 19/14 18/16 18/15 

1. Jämförelse siffror från tidigare år är inte relevanta då bolaget bedrev flygplatsverksamhet. Bolaget har även 
bedrivet flygplatsverksamhet från tid 2016-01-01 till och med 2016-04-05. 

5.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv  

Bolaget har arbetat löpande med att: 

 Lyfta frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

 Utövat uppsikt över dotterbolagen och informerat styrelse och KS 
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 Påbörjat arbetat med samverkan mellan dotterbolagen 

 Bolaget har genomfört en resultatutjämning mellan bolagen för att 
minimera de skattemässiga effekterna i koncernen under året samt 
arbetat med tillse att dotterbolagen uppfyller sina ekonomiska 
åtaganden och mål. 

 Bolaget har även arbetat med ökad samordning avseende den 
ekonomiska planeringen och uppföljning under året. 

 

6. Riskanalys och intern kontroll 

 

7. Revision 
 
Bolagets lagstadgade revision genomfördes av Ernst & Young AB. Under 
februari har bolaget haft slutrevisionsmöte som genomförs tillsammans 
med revisorer och lekmannarevisorer 

 
Per Modin på Ernst&Young är utsedd att revidera bolagets räkenskaper. 
Lekmannarevisorer är Elisabeth Löf (S) och Ulf Höglund (M).  
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Koncernstyrningsrapport för Bostads AB 
Mimer 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

Bostads AB Mimer ägs till 100 % av Västerås stad. Under 2016 förvärvade 
Mimer samtliga aktier i bolagen Gurkstaden AB samt Björnklockan AB.  
 
Genom sitt ägande kan staden aktivt agera för att stärka Västerås utveck-
ling och skapa den kommunnytta som motiverar ägandet. Tillgång på 
attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt 
viktigare instrument för Västerås framtida utveckling. 

  

2. Årsstämman 

Årsstämman är ett årligt möte för Mimers aktieägare. 
 
På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för 
det senaste räkenskapsåret varvid stämman beslutar om fastställandet. 
Stämman har att ta ställning till styrelsens förslag till disposition av vinst 
eller behandlande av förlust. Man tar också ställning till ansvarsfrihet för 
sittande styrelse och verkställande direktör.  
 
Årsstämma hölls den 11 april 2016 per capsulam. Under året har inga extra 
bolagsstämmor hållits. 
 

3. Ärenden som lyfts 
Bostads AB Mimer lyfte under 2015 en fråga till kommunfullmäktige,  
förvärvet av Björnklockan AB ägare till fastigheten Västerås Gasklockan 
10. I denna fastighet ämnar Mimer inrätta ett nytt eget huvudkontor och 
samordna verksamheten för hela bolaget på en plats. Mälarenergi AB avser 
att flytta till samma byggnad och ett samarbetsavtal är tecknat mellan 
bolagen. Ärendet behandlades av KF den 17 mars 2016 efter att varit upp 
den 4 februari 2016 men då blivit minoritetsbordlagt. 
 
Under året har kommunfullmäktige även fattat beslut om förvärv av 
Gurkstaden AB. Detta beslut togs den 1 september 2016. 
 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rsredovisning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Revision
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4kenskaps%C3%A5r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ansvarsfrihet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Styrelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Verkst%C3%A4llande_direkt%C3%B6r
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4. Styrelsens årliga utvärdering 
 

4.1 Styrelseledamöter och VD 

Bostads AB Mimer har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt 
styrelse som utses av kommunfullmäktige. Uppdraget motsvarar en 
mandatperiod om fyra år. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt 
fem suppleanter. 
 
Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och är föredragande vid 
styrelsemötena. 
 
I enlighet med ägardirektiven för helägda bolag inom Västerås stad 
genomför styrelsen en utvärdering av sitt eget och VD:s arbete. Den 
omfattar bland annat en genomlysning av arbetsformerna, om 
styrelsearbetet genomförts på ett effektivt sätt och om rätt frågor 
behandlats i styrelsen. För en objektiv bedömning har en extern part 
anlitats. 
 
Styrelsen samt VD har rapporterat privata intressen. Dessa har bedömts 
att inte kunna ha påverkan på Mimers verksamhet eller vederbörandes 
möjlighet att objektivt utföra sitt uppdrag. 
 
Styrelsens och VD:s ansvar och befogenheter regleras i aktiebolagslagens 
8:e kapitel. Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i arbetsordningen. 
 
Under 2016 har Anders Nordstrand på egen begäran frångått VD rollen 
och Mikael Källkvist har tillträtt. Under övergången så verkade Mikael 
Söderberg som tf VD.  
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Bostads AB Mimers styrelse per den sista december 2016. 
 

Deltagare Ledamot 

Lars Korkman (s) Ordförande sedan 2011 

Britt-Inger Lindell (fp) 
1:e vice ordförande  

Ordinarie ledamot sedan 2011 
 
 

Amanda Agestav (kd) 
2:e vice ordförande  
Ordinarie ledamot sedan 2011 

Dorine Snäckström (s) Ordinarie ledamot sedan 2015 

Johannes Wretljung Persson (mp) Ordinarie ledamot sedan 2015 

Fredrik Dalmo (m) Ordinarie ledamot sedan 2011 

Yigen Zenlander (m) Ordinarie ledamot sedan 2015 

  

Carl-Johan Norström (s) 
Suppleant sedan 2015 
 

Birgitta Wilander (s) 
Suppleant sedan 2015 
 

Dan Edlund (c) 
Suppleant sedan 2015 

 

Silvana Enelo Jansson (m) 
Suppleant sedan 2011 

 

Hannes Lyckholm 
Suppleant sedan 2015 
 

  

Lars Rydell Personalrepresentant sedan 2011 

Thomas Harry Personalrepresentant sedan 2014 

Adalid Zegarra Personalrepresentant sedan 2013 

  

Mikael Källqvist VD sedan hösten 2016 

Martin Gepertz Sekreterare sedan 2011 
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4.2 Styrelsearbete 

Styrelsen har under året haft sex ordinarie styrelsemöten. Ett av dem 
kombinerades med en studieresa med företagets ledningsgrupp till 
Freiburg i Tyskland.  
 
Inför varje styrelsemöte träffas presidiet, ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande samt VD, affärsutvecklingschef och administrativ chef, för att 
planera och bereda frågor.  
 
Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket hög i Västerås. En stor del av 
styrelsens arbete under 2016 har därför inriktats på att öka antalet 
nyproduktionsprojekt. Vidare har Mimer ett omfattande 
ombyggnadsprogram för befintliga lägenheter under de kommande åren. 
Satsningar på nyproduktion samt ombyggnation har gjort att styrelsen 
fortsatt ha fokus på såväl ekonomi som organisation för att säkerställa att 
uppdraget kan genomföras.  
 
Fokus har även varit på daglig drift och skötsel av bolagets fastigheter. 
Detta för att förbättra servicen och kvaliteten för bolagets hyresgäster. 
Bland annat har en central felanmälan införts under 2016.  
 
Samtidigt är det viktigt att Mimer fortsätter att ligga i framkant genom att; 
utveckla hyresrätten, införa ny teknik, öka kundernas valmöjligheter samt 
bygga prisvärt, vackert och attraktivt. Kort sagt är styrelsens samt Mimers 
anställdas mål att utveckla Mimer till att bli Sveriges bästa bostadsföretag 
och att dess hyresgäster känner att de har ett boende som gör att En bra 
dag börjar hemma (Mimers devis). 
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Styrelsens närvaro vid de sex ordinarie styrelsemötena under 2016: 
 

Deltagare Ledamot Närvaro 

Lars Korkman (s) 
Ordförande  

6/6 

Britt-Inger Lindell (fp) 
1:e vice ordförande  

4/6 

Amanda Agestav (kd) 
2:e vice ordförande  

5/6 

Dorine Snäckerström (s) 
Ledamot 

6/6 

Johannes Wretljung Persson (mp) 
Ledamot 

6/6 

Fredrik Dalmo (m) 
Ledamot  

6/6 

Yigen Zenlander (m) 
Ledamot 

6/6 

Carl-Johan Norström (s) 
Suppleant 

5/6 

Birgitta Wiklander (s) 
Suppleant 

6/6 

Dan Edlund (c) 
Suppleant 

6/6 

Silvana Enelo Janssson (m) 
Suppleant 

6/6 

Hannes Lyckholm (fp) 
Suppleant 

5/6 

 
 

 

Lars Rydell 
Personalrepresentant  

5/6 

Thomas Harry 
Personalrepresentant  

5/6 

Adalid Zegarra 
Personalrepresentant  

3/6 

 
 

 

Anders Nordstrand 
VD, t o m 19 juni 

3/3 

Mikael Söderberg  
VD (tf), fr o m 20 juni t o m 31 
oktober 

6/6 

Mikael Källqvist 
VD, fr o m 1 november 

3/3 

Martin Gepertz 
Sekreterare  

6/6 
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5. Verksamhetsstyrning och uppföljning 

För företagets övergripande styrning finns en ledningsgrupp. Den består 
utöver VD av administrativ chef, fastighetschef, projektchef, personalchef, 
kommunikationschef, kundcenterchef samt affärs- och 
fastighetsutvecklingschef. Ledningsgruppen sammanträder varannan 
vecka. Där befattningarna VD, fastighetschef samt kommunikationschef 
nytillsatts under 2016.  
 
Samtliga chefer inom Mimer möts en gång i månaden i ett sk Chefsforum.  
 
Under året har regelbundna möten hållits där samtliga anställda träffats 
för att informeras om aktuella frågor, sk ONE möten.  
 
Mimer tar fram en verksamhetsplan och budget som fastställs i styrelsen 
inför varje nytt verksamhetsår. Budgeten sätts utifrån gällande affärsplan 
som i sin tur har sin grund i gällande ägardirektiv.  
 
Budgeten är uppbyggd utifrån ansvarsområden såsom avdelningar, 
projekt, fastigheter mm. Under löpande år följs respektive del av 
verksamheten upp på månadsbasis med djupare analyser vid respektive 
tertial. I samband med rapportering av tertialboksluten så tar Mimer fram 
en årsprognos för årets resultat. Utfall, avvikelser mot budget samt 
årsprognos rapporteras löpande i bolagets ledningsgrupp samt i styrelsen. 
 

5.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

I Mimers bolagsordning dikteras ändamålet med bolagets verksamhet 
enligt följande: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i 
Västerås kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer.” 
 
Detta är något som Mimer genom sin verksamhet uppfyller. 
 

5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Mimer vänder sig till Västerås stads invånare och uppfyller med detta 
lokaliseringsprincipen.  
 
Frågorna kring mångfald blir viktigare och viktigare för företaget och 
samhället i stort. Under året har företagets mångfaldsgrupp fortsatt sitt 
arbete och Invitationsdepartementet har haft fler middagar. Likaså har 
Mimers engagemang i flyktingfrågorna fortsatt där Mimer bla arrangerat 
aktiviteter för de nyanlända samt startat upp projektet Propellern under 
Jobbpunkt Mimers regi. Denna verksamhet coachar nyanlända ut i jobb 
där det bla ingår en längre praktik för deltagarna. En praktik som de under 
hösten fått i Mimers egen verksamhet. Något som varit uppskattat av både 
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deltagare och Mimers anställda. Under 2016 har Mimer även hjälp 
nyanlända med bostäder både av ordinarie lägenheter men också genom 
att stödja privatpersoner med att hyra ut privata bostäder i projektet Dela. 
Tillsammans med Mälarenergi och Vafab har en boendeskola startat med 
syfte att lära nyanlända till Sverige om saker kopplat till boendet. Bolaget 
anlitar Rättviseförmedlingen vid rekrytering. Allt detta som ett led i att 
behandla kommuninvånarna och våra kunder lika och inte särbehandla 
någon. Vilket är i linje med likställighetsprincipen.  
 
Mimers verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer något som 
inte alltid går att kombinera med självkostnadsprincipen. Mimer 
eftersträvar att utföra sitt uppdrag med sund ekonomi och samtidigt ta ett 
vidare samhällsansvar än som dikteras i ägardirektivet.  
 

5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

 
Hur Västerås stads övergripande program och policys har 
tillämpats 
Mimer har som avsikt att följa de policys som gäller inom Västerås stad 
och som är tillämpliga i dess verksamhet. På regelbunden basis ses 
Västerås stads policys över för att revidera Mimers policys. 
 
Hur bolaget bidragit till hållbar utveckling av Västerås stad 
Mimer styrs ytterst av ägardirektiv som fastställs vart fjärde år för varje ny 
mandatperiod. Utifrån den inriktning som slås fast i ägardirektiven tar 
Mimer fram en affärsplan. Innehållet i ägardirektivet och affärsplanen har 
synkroniserats med den strategiska planen så att inga målkonflikter 
uppstår. 
Mimer bidrar till ett blomstrande näringsliv bla med att tillhanda hålla 
bostäder samt coaching för arbetsökande, där Jobbpunkt Mimer samt 
Propellen varit verksamma under året.  
Arbetet kring trygghet och trivsel i våra stadsdelar pågår kontinuerligt, 
vilket är en förutsättning för att Västeråsaren ska få möjlighet till ett gott 
liv.  
Bostadsområdet är värdefullt för barns och ungdomars uppväxt. Mimer 
medverkar på olika sätt för att förbättra och utveckla bostadsområdena. 
Detta som ett led i att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. 
Något som även förstärks genom våra satsningar på miljö och 
energiförbrukning. Vi bidrar på så vis till att Västerås blir Sveriges bästa 
miljökommun att leva i.  
Mimers lägenheter bebos idag av en stor andel av Västerås 
kommuninvånare. Genom detta blir Mimer en betydelsefull samhällsaktör 
och kanal för invånardialogen och bidrar till att Västeråsaren får en 
närhet till beslutsfattare och kan känna sig delaktiga. Dialogen sker 
främst genom bomöten, trygghetsvandringar, grannsamverkan, 
trapphusmöten mm.  
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Mimer har som mål att ha ett arbetsklimat för sina anställda som präglas 
av kreativitet, öppenhet och tolerans. Något som år efter år bekräftats 
genom mycket goda resultat på medarbetarundersökningar.  
 
Hur bolaget arbetat med CSR (Corporate social responsibility)  
En bra dag börjar hemma, är Mimers kundlöfte. En bra bostad, ett trevligt 
bostadsområde och en väl fungerande stad med många möjligheter är en 
förutsättning för ett bra och tryggt liv. Vi tar ett brett socialt ansvar och 
bidrar till goda levnadsvillkor i våra bostadsområden. Mimer har arbetat 
aktivt med CSR-frågor (Corporate social responsibility) i många år.  
 
CSR - Socialt ansvar  
Mimer har som Västerås största bostadsbolag ett stort ansvar för stadens 
utveckling. Under 2016 har Mimer för tredje året i rad kunnat erbjuda ett 
stort antal ungdomar sommarjobb.  
 
Genom verksamheten Propellern har bolaget möjlighet att vara en part i 
att få fler nyanlända Västeråsare i arbete eller utbildning. Propellern är en 
ny satsning under 2016 som är i linje med tidigare verksamheten 
Jobbpunkt Mimer men med skillnaden att denna vänder sig till nyanlända 
svenskar som bott i Sverige i några år och är redo att gå ut i arbetslivet. En 
annan viktig del i bolagets sociala arbete är samarbeten med föreningslivet 
i Västerås och då främst i projekt som vänder sig till barn och ungdomar.  
 
CSR – Miljöansvar 
Mimers miljöarbete omfattar hela verksamheten från byggmaterial till 
boendemiljö. Miljödevisen lyder Tänk framåt nu. Bolagets viktigaste 
uppgifter ur miljösynpunkt är att minska energiförbrukningen, öka 
kretsloppsanpassningen och bygga hållbart. Men vi vill även att våra 
hyresgäster ska känna att de gör ett miljömässigt bra val när de hyr bostad 
av oss.  
 
Energiförbrukning - Under 2016 har fokus legat på att effektivisera 
ventilationsaggregat genom ombyggnad till modern värmeåtervinning 
samt installation av nya effektiva aggregat. I december 2014 togs Mimers 
vindkraftverk i bruk med målet att kunna leverera ca 40% av Mimers 
årsbehov något som har överträffats under 2015. 
Kretsloppsanpassning - Alla Mimers hyresgäster har tillgång till 
fastighetsnära källsortering av sitt avfall. Där finns möjlighet att sortera 
restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar, batterier och ljuskällor. 
Hållbart byggande - Under 2014 certifierades Mimers första projekt, kv 
Regementet, enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Syftet med 
miljöcertifierade byggnader är att bidra till en hållbar bygg- och 
fastighetssektor där vi hushåller med energi, förbättrar inomhusmiljön och 
minskar användningen av farliga ämnen. Under 2015 har Mimer fortsatt 
byggnationen av Mimers, och Västerås, första flerbostadshus byggt helt i 
trä, kv Mesanseglet. Ett hus som kommer att stå färdigt under våren 2016. 
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CSR – Ekonomisk hållbarhet 
Mimer är en angelägenhet för alla västeråsare. I den kommunala sfären 
har man sedan länge talat om att ”förvalta stadens resurser för kommande 
generationer”. Ett nyare begrepp, som för Mimer står för samma sak, är 
ekonomisk hållbarhet.  För att skapa detta krävs en ansvarsfull förvaltning, 
dels när det gäller daglig drift men även för att skapa ett över tiden 
ekonomiskt hållbart värde. Under 2016 har Mimer fortsatt att investera 
stort i underhåll både genom större ROT-projekt men även i mindre 
riktade underhållsinsatser. Satsningarna har i de flesta fall lett till 
modernare fastigheter med högre standard men framför allt har det lett till 
förbättrad energiprestanda och sänkta kostnader för drift och underhåll.  
Stor del av en fastighets resursförbrukning under hela dess livscykel 
beslutas redan i samband med att den utformas. Detta är något som 
Mimer i möjligaste mån försöker ta i beaktande inom de ekonomiska 
ramar som marknaden sätter genom avkastningskrav.  
Mimers uthyrningsgrad har under senare år varit mycket hög. Det innebär 
att förlusten för outnyttjade lägenheter är låg och att fastigheterna 
utnyttjas optimalt.  
 
CSR – Intressenter 
Mimers intressenter är kunder, medarbetare, ägare, samarbetspartners, 
västeråsare och övriga fastighetsägare. Mimer samarbetar med dessa med 
målet om ömsesidig vinning, dvs de ska gagna Mimer och våra kunder likt 
väl som de vi samarbetar med.  
Hur Mimer uppfattas i media och vad som skrivs om bolaget är av stor 
betydelse för varumärket. Media är också ett bra sätt att nå ut till våra 
intressenter. Andra kanaler som Mimer bl a använder för intressentdialog 
är sociala medier, årlig kundenkät, Mimerdagen samt Tyck till (system för 
kundsynpunkter).  
 
Hur verksamheten samordnats med kommunens verksamhet 
för mesta möjliga nytta för medborgarna 
Mimer deltar aktivt i Västerås stads arbete med att utveckla Västerås både 
rörande frågor som har direkt koppling till boende och byggnation men 
även i frågor rörande samhällsutveckling i stort.  
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5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

Bolagens nyckeltal för 5 år.  

 
* Innan införandet av K3 

5.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv  

Bolagets ägare, Västerås stad, har lagt fast ägardirektiv den 8 oktober 
2015.   
 
Mimer ska enligt ägardirektivet ge ägaren en årlig utdelning som uppgår 
till statslåneräntan + 1 %, beräknat på bolagets kontanta aktiekapital. För 
2016 innebär detta 1,34 % * 90,5 Mkr = 1 213 Kkr. Detta kommer att vara 
styrelsens förslag att besluta om på årsstämman. För räkenskapsåret 2015 
fastställdes en utdelning på årsstämman 2015, om 1 810 Kkr. 
Utdelningsförslaget om 1 213 Kkr är försvarbart med hänsyn tagen till 
bolagets resultat, soliditet och likviditetssituation. 
 
Vidare ska bolaget ha en långsiktig soliditeten på lägst 25%. Den får ej 
understiga 20%.  För 2016 uppgår företagets soliditet till 24,0% (26,3).  
 
Direktavkastning utifrån marknadsvärde ska lägst uppgå till 3,5 % under 
en rullande fyra års-period. För 2016 uppgår direktavkastning på 
marknadsvärden till 3,3% (3,8) och snitt för de sista fyra åren är 3,7. 
 
Enligt ägardirektivet ska Mimer påbörja minst 1 000 lägenheter under 
perioden 2015 – 2019. Detta krav utökades under året med ytterligare 500 
lägenheter. Ett mål som Mimer bedömer kunna uppfylla.  
 

6. Riskanalys och intern kontroll 

Bolagets risker och osäkerheter kan grovt sett indelas i en rörelserisk och 
en finansiell risk. Beträffande rörelserisken är den avgörande faktorn 
befolkningsutvecklingen i Västerås. Under de senaste åren har 

(mnkr om inte annat anges) 2016 2015 2014 2013 2012*

Balansomslutning 6 860 6 099 5 513 5 178 4 894

Nettoomsättning 862 836 815 790 765

Driftsnetto 339 342 329 314 257

Avkastning på totalt kapital (%) 2,2% 2,9% 3,6% 3,3% 3,2%

Resultat efter finansiella poster 77 84 102 75 57

Bokslutsdispositioner -9 100 -3 -11 -13

Utdelning 1 213 1 810 2 371 1 819 2 281

Skatt på årets resultat -31 -50 -20 -13 -3

Årets resultat 36 134 80 51 40

Eget kapital 1 645 1 554 1 422 1 344 1 296

Aktiekapital 240 240 240 240 240

Räntebärande skulder 4 705 4 095 3 640 3 395 3 215

Soliditet (%) 24,0% 26,3% 28,1% 28,5% 28,9%

Investeringar 806 764 525 407 242

Medelantal anställda, kvinnor 55,9 50,0 50,0 47,0 49,0

Medelantal anställda, män 82,3 75,0 68,0 67,0 63,0

Bostads AB Mimer
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utvecklingen varit gynnsam, vilket påverkat vår uthyrningsgrad positivt. 
Skulle denna trend vända, med en avmattande befolkningsutveckling, 
finns risk för outhyrda lägenheter och därmed hyresbortfall och minskade 
intäkter. Det skulle även försvåra nyproduktion av bostäder. 
 
Kraftigt stigande el- och värmepriser utgör också en risk, då dessa är några 
av de största kostnadsposterna i resultaträkningen. 
 
Den finansiella risken i bolaget utgör en osäkerhet, till exempel i form av 
oväntade räntehöjningar över marknadens förväntningar. En ökning av 
räntenivån på 1 % medför långsiktigt cirka 47 Mkr/helår i ökade kostnader 
för Mimer. Med hjälp av derivat och andra finansiella instrument kan 
denna kostnadsstegring minskas och förskjutas i tiden. 
 
Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är 
att säkerställa rutiner avseende resultat, effektivitet och ekonomi. 
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Det innebär att styrelsen ska 
se till att företagets organisation, system och policyer är utformade så att 
företagets bokföring är rättvisande och tillförlitlig, att lagar och regler 
efterlevs samt att bolagets tillgångar skyddas. Nya rutiner för 
internkontroll infördes under 2016. De områden som fokuserats är 
nybyggnation, representation samt efterlevnad av vår uthyrespolicy.  
 

7. Revision 

EY utför årlig revision av Bostads Mimer AB och tillika undertecknar 
bolagets revisionsberättelse. Detta är ett uppdrag som EY påbörjade 2015. 
Revisionsarbetet har genomförts under ledning av Gunilla Andersson.  
 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer, vilka för 2015 varit Åke 
Johansson samt Elisabeth Löf. Till sakkunnigt stöd har de haft EY. 
 
Mimer har under räkenskapsåret haft löpande kontakt med EY. Där bl a 
verksamhetens utveckling rapporteras, men även konsultation skett.  
 
Arbetet med årsrevisionen startas under hösten med ett revisionsmöte där 
lekmannarevisorer, externa revisorer samt representanter från Mimer 
(VD, administrativ chef samt redovisningsansvarig) möts. I detta möte 
redovisar Mimer årets verksamhet såväl som ekonomiska utsikter. 
Tillsammans planeras årets revision samt eventuella fokusområden för 
denna. Under november och december utför sedan EY löpande 
förberedande revison, genom detta arbete bidrar EY till ökad kvalité på 
årsbokslutet samt så underlättas slutrevisonen. EY genomför sin 
slutrevision i mitten av januari. VD kallar till slutrevisions möte i senare 
delen av februari. Vid detta möte avlägger EY sin revisionsberättelse samt 
så har lekmannarevisorerna möjlighet att komma med utlåtanden.  
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Koncernstyrningsrapport för Mälarenergi 
2015-04-01 fastställde kommunfullmäktige gemensamma ägardirektiv 
som en grund för styrningen och uppsikten inom koncernen Västerås stad. 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

Mälarenergi AB ägs till 100 % av Västerås Stadshus AB, 
organisationsnummer 556489-6552, från och med december 2015. 
Mälarenergikoncernen består av moderföretaget, Mälarenergi AB med två 
helägda dotterbolag; Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi 
Vattenkraft AB, samt två delägda dotterbolag; Mälarenergi Elnät AB med 
ägarandel som uppgår till 65,1 % och Fibra AB med ägarandel som uppgår 
till 59,0 %. Koncernen har andelar i intresseföretagen Energikontoret i 
Mälardalen AB och andelar i bränsleinköpsbolaget EFO AB samt i 
Samkraft AB som är under likvidation. 

2. Årsstämman 

Årsstämman för Mälarenergi AB genomfördes den 22 april 2016. 
Årsstämman ska formellt utse styrelseledamöterna varje år. I praktiken 
väljs styrelseledamöterna och suppleanterna för samma tidsperiod som 
gäller för de allmänna valen. Styrelser i de helägda dotterbolagen tillsätts 
av respektive ägarkommun efter godkännande. 
Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkning, disposition 
beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktör. Vidare väljs revisorer och revisorssuppleanter samt upplysning 
om lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige.  
Information om gällande ägardirektiv med eventuella revideringar samt de 
gällande styrelsearvoden. 

3. Ärenden som lyfts 
Den 4 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige i Västerås om ny 
bolagsordning för Mälarenergi Försäljning. 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2016 att Bostad AB Mimer ska 
förvärva en fastighet i centrala delen av södra Västerås. Mälarenergi AB 
och Bostad AB Mimer har tecknat ett 20 årigt samarbetsavtal angående 
nyttjande av kontorsytor i denna fastighet.  
I november fattade Mälarenergis styrelse beslut om investeringsplan för 
Block 7. Beslutet skickades till kommunfullmäktige för att ta ställning, 
vilket kommer att ske under 2017. 

4. Styrelsens årliga utvärdering 
Styrelsen består av 19 personer varav sju ledamöter, sju suppleanter, fyra 
personalrepresentanter samt en adjungerad specialist. Den årliga 
utvärderingen av både styrelse och vd har skett under januari och kommer 
att lyftas i bolagets styrelse i februari 2017. 
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Av de 19 tillfrågade styrelsemedlemmarna har 16 svarat på utvärderingen 
Påstående Skala 1 - 5 
1. Ledamöterna visar integritet i sitt agerande i styrelsen. 

Arbetsklimatet i styrelsen ger utrymme för kritiskt 
tänkande och ifrågasättande. 

4,2 

2. Styrelsen fungerar väl som grupp, vilket leder till ett 
effektivt styrelsearbete. 

4,0 

3. Alla kompetensområden som är relevanta för 
Mälarenergi finns representerade bland 
styrelseledamöterna. 

3,7 

4. Det finns ingen rivalitet mellan ledamöterna i styrelsen. 3,9 
5. Alla ledamöterna känner att de har möjlighet att tala fritt 

utan att hålla tillbaka sin egentliga uppfattning. 
4,5 

6. Det sker en löpande dialog mellan såväl ledamöterna 
som styrelse och VD. 

3,9 

7. VD känner att han till styrelsen fritt kan framföra risker, 
dåliga nyheter eller händelser i framtiden som kan 
påverka Mälarenergi negativt. 

4,1 

8. Sammantaget använder styrelsen sin mest värdefulla 
resurs, tid, på ett bra sätt. 

4,0 

9. Styrelsens ordförande leder styrelsens sammanträden på 
ett sådant sätt att det främjar ett trevligt, utvecklande 
arbete. 

4,3 

10. Styrelsens ordförande leder sammanträdena på ett 
effektivt sätt. 

4,3 

11. VD bidrar på ett konstruktivt sätt till styrelsens arbete 
genom att presentera relevanta, tydliga, bra, 
beslutsunderlag i rätt tid. 

4,2 

 
Har eller har haft en affärsrelation till bolaget eller till bolag som handhar affärer 
med Mälarenergi? *) 

En person har eller har haft affärsrelation. 
 

Påstående Skala 1 - 5 
1. VD ansvarar för att ta fram relevant underlag till 

styrelsens långsiktiga strategiarbete. 
4,1 

2. VD ansvarar för Mälarenergis utveckling mot 
strategiska mål, samt anskaffar och fördelar resurser för 
att uppnå detta. 

4,4 

3. VD arbetar konsekvent med Mälarenergis värdegrund 
så att den får ett brett stöd bland medarbetarna. 

4,3 

4. VD upprättar ekonomiska mål på kort och lång sikt för 
beslut av styrelsen och ansvar för att organisationen 
arbetar mot dessa. 

4,1 

5. VD ansvarar för upprättande av rutiner och hanterar 
uppföljning av verksamheten. 

4,4 

6. VD knyter till sig personer med kompetens att nå de 
uppställda målen, stimulerar och utvecklar 
medarbetarna. 

4,8 

7. VD sörjer för utvecklingen av god medarbetarpolitik, 4,0 
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med program för kompetensutveckling, intern 
kommunikation. 

8. VD stimulerar och motiverar medarbetarna att arbeta 
mot uppställda mål. 

4,2 

9. VD är en god representant och talesman för 
Mälarenergi. VD upprätthåller goda relationer till olika 
intressegrupper. 

4,6 

10. VD upprättar en nära kontakt med styrelsen och håller 
styrelsen löpande informerad om Mälarenergis 
utveckling. 

4,0 

*) Ett önskemål från revisorerna att eventuell affärsrelation mellan ledamot och bolag ska framgå från 
utvärderingen 

4.1 Styrelseledamöter och VD 

 
Ordinarie ledamöter  Suppleanter 
Staffan Jansson, (ordförande) (S) Per-Inge Ahlbäck (S) 
Sune Vaardahl, (1:e vice ordförande) (MP) Susanne Malm (S) 
Erik Ödmansson, (2:e vice ordförande) (L) Elin Asplund (L) 
Helena Sannestedt (S)  Elena Maximez (MP) 
Claes Kugelberg (M)  Anders Wallquist (M) 
Staffan Anger (M)   Madelene Ström (M)  
Magnus Ekblad (C)  Sture Torseng (KD) 
 
Magnus Kindbom (C) och Karin Ståhl (L) avgick under 2016 och ersattes 
av Magnus Ekblad (C) och Elin Asplund (L). 
 
Ingen speciell förutbestämd fördelning av arbetsuppgifter förekommer 
mellan de olika ledamöterna.  
 
Alla inom styrelsen har fått erbjudande om kompetenshöjande seminarier 
vid årsstämma och konferenser inom Energiföretagen Sverige, Svensk 
Energi, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten. Utöver det har 
ledamöterna erbjudits att delta i utbildning gällande verksamheterna inom 
alla affärsområden och dotterbolag. Styrelsen har genomfört en studieresa 
till Tekniska Verken i Linköping och Jönköpings Energi. Syftet var att 
utbyta erfarenheter kring bland annat IT-säkerhet, läkemedelsrening i 
avloppsvatten och framtidens stadsplanering av infraservice genom 
samverkan med hållbarhetsperspektiv.  

4.2 Styrelsearbete 

Vid styrelsemöten deltar förutom ledamöter även, vd, de två vice vd:arna, 
fackliga representanter och koncerncontroller. Tomas Bruse har fungerat 
som adjungerande sakkunnig ledamot samt vd-assistenten som för 
protokoll. Det har varit mycket god närvaro vid samtliga styrelsemöten. 
 
Styrelsen för Mälarenergi AB genomförde sex protokollförda 
styrelsemöten under 2016. Samt bolagsstämma per capsulam. Vid 
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styrelsemöten informeras alltid styrelsen om koncernens och 
moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell 
ställning. 
Några av de viktigaste frågorna som tagits upp under året: 

 Löpande avrapportering och slutrapport av förnyelse av Block 6 

 Löpande avrapportering av Förnyelse Kraftvärmeverket, etapp 2 

 Löpande avrapportering kring likvidation av Samkraft AB 

 Flytt till nya lokaler, planerad flytt under Q3 2018 

 LIFE IP, i november fick Mälarenergi en EU ansökan. Ansökan 
omfattade flera vattenrelaterade projekt, t ex fiskvägar vid våra 
kraftstationer. 

 Investering av ny ackumulatortank 

 Ny prissättningsmodell för fjärrvärme 

 Revaq-certifiering av Kungsängsverket 

 Strategiskt samarbete med Enköping och övriga regionen 

 Ny prismodell för brukningstaxa för VA 

 Löpande avrapportering kring fritidsområdet Munga 
 

5. Verksamhetsstyrning och uppföljning 

Verksamheterna inom Mälarenergi AB, Mälarenergi Vattenkraft AB och 
Mälarenergi Försäljning AB är operativt organiserad i fem affärsområden: 
Elhandel, Energitjänster, Stadsnät, Vatten och Värme. Mälarenergi Elnät 
AB och Fibra AB med dotterbolaget SamKom AB bedriver sin verksamhet i 
bolagsform. Som ett led i organisationsförändringen som gjorts under året 
finns koncerngemensamma funktioner för Finans, HR och Marknad inom 
moderbolaget Mälarenergi AB. 
 
Styrning av koncernens samlade verksamhet sker genom styrelser i 
respektive koncernbolag. Utöver styrelserna finns en koncernledning. 
Varje affärsområde inom koncernen har en ledningsgrupp. Möten i 
koncernledningen samt respektive ledningsgrupp på de olika 
affärsområdena och i dotterbolagen äger regelbundet rum. Vanligtvis en 
gång per månad. 
 

5.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

El, värme, vatten och snabba kommunikationslösningar är sådana tjänster 
som såväl kunder och samhället förväntar sig ska fungera dygnet runt, året 
om. Att säkerställa tillgängligheten i dessa leveranser är ett av koncernens 
viktigaste samhällsuppdrag. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för 
verksamheterna gällande kommunala principerna, med god ekonomisk 
förvaltning och med miljömässigt optimalt resursutnyttjande tillhanda- 
hålla el- och värmeenergi, vatten- och avloppsverksamhet, elektronisk 
kommunikation samt tjänster inom nämnda områden. 
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5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Mälarenergi tillämpar kommunalrättsliga principer i kommunallagen 
förutom där andra lagar styr bolagets verksamheter, så som Lagen om 
allmänna vattentjänster samt Ellagen. 

5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

 Hur Västerås stads övergripande program och policys har tillämpats 

Mälarenergi samverkar med Västerås stad för att kunna förverkliga 
Västerås översiktsplanen till 2026, att kunna förse mer än 200 000 
invånare, företag och organisationer, genom planering av utvecklingen 
av infraservice, d v s el, värme, vatten, bredband, energitjänster och 
service. 
I Västerås stad VA-policy finne ett ställningstagande som säger att 
”Om det är tekniskt och ekonomiskt samt miljömässigt rimligt ska 
avloppsfrågorna lösas genom lokala kretslopp”. Detta 
ställningstagande har varit utgångspunkten för beslutet att 
fritidshusområdet Munga lämpar sig bra för den unika VA-lösningen 
med en så kallad kretsloppslösning av spillvattnet. Vilket möjliggör en 
återföring av kväve till åkermarkerna genom separat avledning av 
klosett och BDT-vatten (Bad, disk och tvättvatten) från fastigheterna. 
Kungsängsverket ska Revaq-certifieras i syfte att säkerställa att 
slammet i framtiden kan godkännas för spridning på åkermark. 
Revaq-certifiering ställer krav på systematiskt uppströmsarbetet, det 
vill säga att gå till källan avförorening, eftersom slammet aldrig blir 
bättre än det vatten som släpps till avloppsnätet från industrier och 
hushåll.  

 Hur bolaget bidragit till hållbar utveckling av Västerås stad 

Investeringen i Block 6 har bidragit till förbättrade miljövärden. De 
fossila CO2-utsläppen har mer än halverats från Kraftvärmeverket, 
jämfört med medelvärdet för åren 2006 - 2010 som var 623 500 ton 
CO2. I oktober 2016 fattade Mälarenergis styrelse beslut om att gå 
vidare med planerna på att bygga ett nytt kraftvärmeblock. Ett viktigt 
beslut som gör det möjligt för Mälarenergi AB att ersätta de äldre 
delarna av Kraftvärmeverket och fasa ut kol och olja. Investeringen 
innebär minskade miljövärden. CO2-utsläppen beräknas minska med 
ytterligare 90 000 ton från Kraftvärmeverket. Det nya blocket, Block 7, 
planeras att tas i drift under eldningssäsongen 2019/2020 för att då 
leverera fjärrvärme och el. 

 Hur bolaget arbetat med CSR (Corporate social responsibility)  
På initiativ av Mälarenergi, tillsammans med Bostad AB Mimer och 
VafabMiljö har det startats ett gemensamt projekt, ”Bo i Västerås”, 
som är en bo-skola för nya västeråsare som läser SFI, Svenska för 
invandrare. Kostnaderna för visningslägenheten täcks av Västerås 
stad, ett statligt bidrag. Bo-skolan informerar om vad som kan vara 
bra att känna till vid flytt till eget boende. Information kombineras 
med workshops där man praktiskt går igenom hur bland annat avfall 
sorteras och vad som får spolas ned i toaletten. 
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 Hur verksamheten samordnats med kommunens verksamhet för mesta 
möjliga nytta för medborgarna 

Under hösten har det genomförts en pilot tillsammans med Jobba i 
Västerås och YOU-integration för att arbeta fram en strukturerad 
process att erbjuda praktikplatser för nyanlända. 

 Former för invånardialog 
Hösten 2014 antogs Mälarenergi AB som medlem i Prisdialogen och 
har sedan dess förlängt medlemskap för fjärrvärmenätet i Västerås och 
Hallstahammar. Prisdialogen är en modell som innefattar lokal dialog 
och central prövning av prisändringar av fjärrvärme. Syftet är att 
stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden och bidra 
till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörens prissättning. För 
Mälarenergi innebär det att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och 
stabil prisutveckling i samförstånd med kunder. 
Det är tre år sedan Mälarenergi flyttade in i det Energismarta hemmet 
på IKEA. Samarbetet med IKEA är unikt och ger möjlighet att vara 
tillgängliga på en plats nära kunderna. 
Därutöver är Mälarenergi aktivt i olika sociala forum. 

5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

Bolagens nyckeltal för 5 år.  
Koncernen Mälarenergi; 
(mnkr om inte annat anges) 2016 2015 2014 2013 2012 
Balansomslutning  8 601 8 372 8 086 7 308 6 009 

Nettoomsättning 2 981 2 688 2 812 2 825 2 784 

Driftsnetto 358 278 354 297 221 

Avkastning på totalt kapital 
(%), exkl. vatten, enl ägardir. 

4,7 3,7 4,8 4,3 3,9 

Resultat efter finansiella 
poster 

273 195 313 249 129 

Bokslutsdispositioner, 
Mälarenergi AB 

-266 -137 -239 -68 -45 

Utdelning -53,7 -53,7 -53,7 -10 -10 

Skatt på årets resultat -9 -8 -13 -41 -21 

Årets resultat, exkl minoritet 209 150 230 180 170 

Eget kapital, exkl minoritet 3 289 3 147 3 051 2 874 2 086 

Aktiekapital 700 700 700 700 683,3 

Räntebärande skulder 3 413 3 397 3 217 2 652 2 204 

Soliditet (%) 38,2 37,6 37,7 39,3 34,7 

Investeringar 649 796 1 139 1 920 1 050 

Medelantal anställda 
(män/kvinnor) 

479/203 465/194 462/182 441/174 432/163 

5.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv (i förekommande fall) 

Ägardirektiv för Mälarenergi AB beslutades av kommunfullmäktige i 
Västerås den 8: e oktober 2015. 
Miljö 
Mälarenergi är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Resultatet 
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från den årliga miljörevisionen 2016 gav endast tre mindre avvikelser. 
Avvikelserna rör tillbudsrapporteringen där alla relevanta händelser inte 
rapporterats, brister i efterlevnaden av projektrutiner samt att även miljö- 
och arbetsmiljöfunktionen bör granskas för att garantera opartiskhet. För 
Mälarenergi Elnät AB och Fibra AB omfattade revisionen också 
arbetsmiljö. Mälarenergi har under de tre senaste åren tagit fram ett 
klimatbokslut per verksamhetsår, där verksamhetens klimatpåverkan 
beräknas sett till hela energisystemet. Klimatbokslutet är ett samarbete 
med Profu1. Rapporten finns tillgänglig på Mälarenergi.se. 
 
Energitjänster och energirådgivning 
Affärsområde Energitjänster säljer energitjänster med rådgivning till 
näringsidkare. Det har under 2016 tecknats avtal med flera stora företag. 
Inom stabsenheten Markand/Kundcenter finns energirådgivning för 
privatpersoner, vilka bistått med tips och råd gällande energifrågor. 
 
Prissättning på fjärrvärme, vatten och avloppsverksamhet samt 
elnät 
Priset för fjärrvärme, vatten- och avloppsverksamhet samt elnät var 
väsentligt lägre än medelnivån i Sverige, enligt Nils Holgersson 
undersökningen för 2016. 
 
Förnyelsebar energi 
I oktober 2016 fattade Mälarenergis styrelse beslut om att gå vidare med 
planerna på att bygga ett nytt kraftvärmeblock. Ett viktigt beslut som gör 
det möjligt för Mälarenergi AB att ersätta de äldre delarna av 
Kraftvärmeverket, de äldsta från 1963. Utifrån inriktningsbeslutet och 
förprojektering som genomförts är resultatet en kraftvärmeanläggning 
med elproduktion avsedd för återvunnet trä som bränsle. Det nya blocket, 
Block 7, planeras att tas i drift under eldningssäsongen 2019/2020 för att 
då leverera fjärrvärme och el. Mälarenergis ägardirektiv anger bland annat 
att produktionen för elkraft och fjärrvärme ska ställas om till 100 % 
förnybara och återvunna bränslen till 2020, som därmed kommer att 
kunna uppfyllas. 
Våren 2015 stoppades de tre generatorerna vid vattenkraftstationen i 
Västerkvarn. Stationen som är över 100 år gammal har renoverats och 
moderniserats för att fortsätta producera hållbar energi i ytterligare 100 
år. I augusti 2016 återinvigdes den nyrenoverade stationen. Efter 
renoveringen erhålls elcertifikat på hela anläggningen, en viktig 
förutsättning för anläggningens fortsatta drift. Tre nya turbiner och 
generatorer har installerats, en energiökning på cirka 15 % har uppnåtts. 
 
Mälarenergis kundrelation 
Under 2016 har arbetet med KAM-konceptet som påbörjades under 2015 
etablerats och kommer att fortsätta utvecklas till fler kunder under 2017. 

                                                        
1 Oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet  
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Samverkan med ägaren 
Mälarenergi har deltagit i, bland annat, kvalitetsnätverk för att få en bättre 
koppling mellan bolaget och ägaren inom området. 
 
Samverkan med ägarens övriga förvaltningar 
Mälarenergi samverkar med övriga förvaltningar t ex gällande 3B och 
översiktsplanen. 
 
Förnyelse av Kraftvärmeverkets anläggningar 
Under 2014 havererade turbinen för Block 4 vid Kraftvärmeverket och togs 
då ur drift. Omfattande renovering av turbinen genomfördes under 2015 
för att anpassas till drift mot endast Panna 5 (tidigare även mot Panna 4). I 
samband med att turbinen byggdes om förändrades effekten från 250 MW 
till 55 MW. Under 2016 driftsattes turbin/generatorn mot Panna 5. 
Renoveringen bidrar till att pannan producerar både fjärrvärme och el på 
ett tillförlitligt, ekonomiskt och hållbart sätt.  
 

Vård och förnyelse av anläggningstillgångar 
I augusti 2016 återinvigdes den nyrenoverade vattenkraftsstationen vid 
Västerkvarn. Efter renoveringen erhålls elcertifikat på hela anläggningen, 
en viktig förutsättning för anläggningens fortsatta drift. Tre nya turbiner 
och generatorer har installerats, en energiökning på cirka 15 % har 
uppnåtts. I samband med renoveringen har det dessutom gjorts i ordning 
vandringsvägar för fisk så att de kan ta sig förbi stationen, både uppströms 
och nedströms. 
 
Medarbetare 
Det arbetas förebyggande med medarbetares motivation, hälsa och 
välbefinnande med en strävan att ha en sjukfrånvaro som är lägre än 3 %. 
Sjukfrånvaron har minskat till 2,9 % (3,0 %) i koncernen. Satsningen på 
att minimera ohälsa genom friskvårdsaktiviteter, utbildningar inom 
kränkande särbehandling och stresshantering har genomförs inom 
koncernen. 
 
Ekonomi 
Soliditetskrav 30 – 35 % 
Soliditeten uppgår till 38,2 % (37,6) för koncernen 
Avkastningskrav 3 – 5 % på totalt kapital exkl. vatten- och 
avloppsverksamhet 
Koncernens avkastning exkl vatten och avloppsverksamheten uppgår till 
4,7 % (3,7). 
Styrelsen beslutade budget för 2016 med avkastning 4 % exkl. vatten- och 
avloppsverksamhet. 
Utdelningskrav – 53,7 mnkr 
Mälarenergi AB föreslås lämna en utdelning om 53,7 mnkr för 
räkenskapsåret. 
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Riskanalys och intern kontroll 

Koncernen arbetar aktivt med att identifiera, förstå och reducera risker 
eller dess möjliga konsekvenser så långt det är möjlig. Risk ingår som en 
aktiv del i all affärsverksamhet. Två gånger per år genomförs ledningens 
genomgång, den senaste genomfördes hösten 2016.  
 
Finansiell rapportering har skett fyra gånger under det gångna året i form 
av prognoser, både koncernledning och styrelse har tagit del av 
rapporteringen.  
 
Styrelsen fastställer årligen årsplan för intern kontroll. Intern kontroll för 
2016 beslutades 2014-12-17. Ny plan beslutades i december 2016 och 
gäller för 2017. 
 
Risker tillbud och olyckor rapporteras via ENIA- Tillbuds och 
skaderapporteringssystem för energibranschen. En webbaserad plattform 
som är lättillgänglig för all personal både via den interna portalen men 
även via en applikation i telefonen. 
 

6. Revision 
Bolagets lagstadgade revision genomfördes av Ernst & Young AB. Bolaget 
tillsammans med påskrivande revisor samt lekmannarevisorerna hade ett 
avstämningsmöte under hösten. Därefter genomfördes en höstgranskning. 
I februari är det slutrevisionsmöte som genomförs tillsammans med 
revisorer och lekmannarevisorer där bland annat årsbokslutsgranskningen 
gås igenom.  
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Koncernstyrningsrapport för Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB 

 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB (bolaget), är helägt av Västerås 
Stadshus AB. Bolaget äger i sin tur 100% av följande dotterbolag: 

 Västerås Flygfastigheter AB 

 Utvecklingsfastigheter i Västerås AB 

 Geddeholms AB 

 Fastighets AB Elledningen. 

 Västerås fastighet Kungsängen AB  

2. Årsstämman 

Bolagsstämman ska, i egenskap av företrädare för ägarna, enligt gällande 
bolagsordning: 
- Framlägga årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisorns 

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse. 

- Besluta om fastställelse av resultat- och balansräkning samt i 
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

- Besluta om dispositioner gällande vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning.  

- Besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktör. 

- Fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
suppleanter. 

- Välja revisor och i förekommande fall, revisorssuppleant. 
- Behandla eventuellt övriga frågor som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen. 
 
Ordinarie bolagsstämma hölls den 2 juni 2016 då ovanstående frågor 
behandlades. 

3. Ärenden som lyfts 
Bolaget har överlämnat följande frågor som under 2016 behandlats av  
Västerås stads kommunfullmäktige: 
 
Bokslut 2015 och delårsrapporter 2016. 
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4. Styrelsens årliga utvärdering 

Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörs arbete 
kommer att behandlas på sammanträdet i mars 2017.  

4.1 Styrelseledamöter och VD 

Styrelsens sammansättning 2016-01-01-- 2016-12-31: 
 
Ledamöter 
Thomas Karlsson (S), ordförande 
Lars Kallsäby (C), 1:e viceordförande 
Benny Barrö (M), 2:e viceordförande 
Magnus Agestav (KD) 
Jesper Brandberg (FP)  
Sonia Linnerud (M)  
Inger Rodin (S) 
 
Suppleanter 
Anders Gestrin (M)  
Birger Höök (S) 
Kaj Johdet (M) 
Matts Pettersson (S) 
Andreas Akterhag (L) 
Åke Wahlsten (MP) 
Fredrik Melin (C) 

 
VD – Hans Näslund, Fastighetskontoret 
Vice VD – Kent Pergéus, Fastighetskontoret 
 
Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter 
och suppleanter till Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. 

 
 

4.2 Styrelsearbete 

Ordföranden leder styrelsens arbete. VD håller styrelsen informerad om 
verksamheten. Under 2016 hölls sex ordinarie styrelsesammanträden; 
torsdagen den 2 februari, torsdagen den 5 april, tisdagen den 14 juni, 
torsdagen den 29 september, torsdagen den 27 oktober och torsdagen den 
1 december, Genomsnittlig närvaro för styrelsens ordinarie ledamöter vid 
ordinarie styrelsesammanträden under 2016 var 86%. 
Nina Skånberg tjänstgjorde som styrelsens sekreterare under år 2016. 
 

5. Verksamhetsstyrning och uppföljning 
Bolaget har ingen anställd personal. Fastighetsförvaltning och ekonomisk 
förvaltning utförs av Fastighetskontoret på uppdrag av bolaget. Bolaget 
tillämpar Fastighetskontorets modell för planering, styrning och 
uppföljning i tillämpliga delar. 
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5.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

Bolagets syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för 
kommunal verksamhet enligt kommunallagen, genom ledning, styrning, 
samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som 
finns mellan bolagets dotterbolag samt mellan bolagets dotterbolag och 
Staden. 
 
Bolaget tillsammans med dess dotterbolag leds och styrs som ett bolag för 
att effektivisera arbetet. 
 
Bolaget tillämpar Fastighetskontorets verktyg samordning och kontroll i 
tillämpliga delar. 

5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Bolaget bedriver sin verksamhet i Västerås. 
 
Självkostnadsprincipen tillämpas inte. För bolaget gäller särlagstiftning 
exempelvis skatteregler vilka står i strid mot självkostnadsprincipen. 
 
Bolaget tillämpar likställighetsprincipen. 
 

5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

Bolagens löpande förvaltning hanteras av Fastighetskontoret och i den 
mån det är tillämpligt så används stadens riktlinjer och processer, detta för 
att ge mesta möjliga nytta för medborgare och verksamheterna/Bolagen. 

 
Ekonomiskt ansvarstagande tar Bolaget genom att bedriva verksamheten 
enligt stadens riktlinjer och policys för inköp samt att bedriva 
verksamheten med ett affärsmässigt perspektiv lönsamt.  
 
Miljömässigt ansvarstagande tar Bolaget genom att i de fall det är möjligt 
följa stadens riktlinjer, processer och miljömål. 
 
Socialt ansvarstagande tar Bolaget genom att delta i samhällsutvecklingen 
via olika styr och arbetsgrupper inom staden. 
 
Bolaget har bidragit till hållbara utvecklingen av Västerås genom 
tillhandahållande av mark för bostadsbyggande i Gäddeholm och 
tillhandahållande av lokaler för näringslivet. 
 
Bolaget bedriver invånardialog enligt stadens policy där så är tillämpligt. 
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5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

 
Koncern Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
 

MKr 2016 2015 2014 2013 2012 

Balansomslutning 514,5 525 478 471 504 

Nettoomsättning 53,3 51,5 54 54 53 

Driftsnetto 27,4 25,7 25,6 22,3 23,1 

Avkastning på totalt kapital % 3,1 3,2 1 2 2 

Res efter finansiella poster 9,2 9,4 -5 0 3 

Bokslutsdispositioner -5 0 0 0 0 

Utdelning 0 0 0 0 0 

Skatt på årets resultat -3,2 -3 0 1 3 

Årets resultat 1 6,4 -5 0 6 

Eget kapital (inkl. aktieägartillskott 
3,9 mkr) 133 128,1 122 127 127 

Aktiekapital 100 100 100 100 100 

Räntebärande skulder 314,8 329,1 298 282 310 

Soliditet 25,9 24,4 25 27 24 

Investeringar 13,3 15,5 6,9 0 1 

Medeltalet anställda 0 0 0 0 0 

5.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv 

Uppgift 

Bolaget skall 

 äga fastigheter som ur ett samhällsperspektiv är strategiska 

 förvalta sitt fastighetsinnehav på ett optimalt sätt ur såväl 
strategiskt som ekonomiskt perspektiv inom ramen för den 
kommunala kompetensen 

 arbeta aktivt med marknadens parter för att finna 
förädlingslösningar i de områden där fastigheterna är belägna, även 
pröva alternativa finansieringslösningar i samband med 
investeringar med hänsyn tagen till samhällsnytta och ekonomisk 
risk  

 köpa och sälja fastigheter vid rätt tidpunkt ur strategisk synvinkel 

 inhämta kommunfullmäktiges yttrande inför större 
fastighetsförvärv. 

 
Medverka till 

 att miljöfrågor hanteras samordnat med stadens övergripande 
miljömål 

 att aktivt i den dagliga förvaltningen verka för energibesparing, 
källsortering och hushållning med resurser. 

 
 
Avstämning mot ägardirektiv 
Bolaget följer uppgiften enligt ägardirektivet. 
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Ekonomi 

Bolaget skall 
Ska stärka soliditeten utifrån 2014 års nivå. 
 
Ha en genomsnittlig direktavkastning på minst 5,5 % år 2016. 
  
Med driftsöverskott (alternativt driftnetto) avses hyresintäkter minus 
drift- och underhållskostnader, tomträttsavgäld samt fastighetsskatt. 
Direktavkastning beräknas som driftnetto i förhållande till fastigheternas 
genomsnittliga bokförda värde. 

 
Avstämning mot ägardirektiv 
Soliditeten per den 31 december 2016 uppgick till 25,9 % (24,4 %) vilket 
innebär en ökning mot föregående årsskifte med 1,5 procentenheter. 
 
Direktavkastningen för år 2016 uppgick till 5,5 % (5,3 %). 
Direktavkastning beräknas som driftnetto i förhållande till fastigheternas 
genomsnittliga bokförda värde. Med driftnetto (alternativt driftöverskott) 
avses hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgäld 
samt fastighetsskatt. 

6. Riskanalys och intern kontroll 

Internkontrollplanen avseende 2016 fastställdels 20 oktober 2015 av 
styrelsen. Arbetet med att följa upp och utföra interkontroll granskningar 
har skett löpande under 2016. Uppföljning av internkontrollarbetet 2016 
redovisas i styrelsen den 31 januari 2017. 
 

7. Revision 
Revisionens sammansättning och eventuella förändringar under året. Be-
skrivning av hur bolaget kommunicerat med revisorerna och lekmannare-
visorerna.  
 
Bolagets revisorer har varit: 
Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Katarina Nygren. 
 
Lekmannarevisorer har varit: 
Jörgen Eklund 
Joa Silver 
 
Under året har ett möte med bolagets revisorer och lekmannarevisorer 
hållits,  den 23 februari. 
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Koncernstyrningsrapport  

Västerås Marknad & Näringsliv AB 
 
 

Tillämpning i årsredovisningen för 2015 
2015-04-01 fastställde kommunfullmäktige gemensamma ägardirektiv 
som en grund för styrningen och uppsikten över bolagen. 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

Bolagets namn är Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag. Bolaget 
är helägt dotterbolag till Västerås Stadshus AB. Koncernen bildades under 
2015. 

2. Årsstämman 
Senaste ordinarie stämma hölls den 26 april 2016. Resultat fastställdes och 
styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.  
Förslag till datum för kommande årsstämma är 12 april 2017.  

3. Ärenden som lyfts 

Ärenden som bolaget överlämnat till Västerås stad för att bereda 
kommunfullmäktige som ägare möjlighet att ta ställning till är 
gemensamma ägardirektiv samt Västerås stads bolagspolicy i samband 
med att bolaget blivit helägt dotterbolag. 

4. Styrelsens årliga utvärdering 

Styrelsen ska enligt gemensamma ägardirektiv för styrning av Västerås 
stads bolag, avsnitt 4 och 5, årligen utvärdera sitt arbete.  
 

         4.1  Styrelseledamöter och VD 

 
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören kommer att ske på 
det första styrelsemötet 2017 som äger rum 21 februari. 
 
Styrelsen skall bestå av högst 11 ledamöter. Västerås stad skall i styrelsen 
representeras av kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande: 
Anders Teljebäck (S), Elisabeth Unell (M), Amanda Agestav (KD) 
 
Till dessa skall finnas två ersättare: 
Jesper Brandberg (L) Tom 30/6 2017 Magnus Edström (MP), From 1/7 
2017 Lars Kallsäby (C) 
 
Stadsdirektören, Bo Dahllöf, skall adjungeras till styrelsen. 
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En representant i styrelsen skall utses av Mälardalens högskola, Veronika 
Hedman.  
 
Övriga styrelseledamöter skall vara företrädare för näringslivet, för att 
tillföra näringslivskompetens till styrelsen: 
Susanne Lagerholm (ABB), Christer Norström (SICS), Christian Brobeck 
(Aroseken), Tobias Hultberg (ACC), Niclas Ramsin (ICA), Klas Wåhlberg 
(Teknikföretagen),  
 
Förslag till representanter från näringslivet ska lämnas av stadsdirektören. 
 
Ny VD, Eva Lilja tillträdde den 1 mars 2016. 

   4.2   Styrelsearbete 

 
Styrelsemöte har skett 4 ggr under 2016 samt en workshop med ett extra 
styrelsemöte. Lena Eriksson har varit sekreterare. Ekonomi och budget 
behandlas på dessa möten. Dessutom deltar i viss omfattning externa eller 
interna föredragshållare. Programmet anknyter vanligtvis till näringslivs- 
eller marknadsföringsfrågor. Respektive enheter inom bolaget 
avrapporterar även sitt arbete samt den senaste tidens händelser inom 
verksamhetsområdet. 

 

   5    Verksamhetsstyrning och uppföljning 

Bolaget är organiserat i fem affärsområden Näringsliv Västerås, Västerås & 
Co, Visit Västerås, Västerås Convention Bureau samt expectrum. Det finns 
även ett ansvarsområde, VD/Kansli där vissa bolagsgemensamma poster 
samlas. 
Uppföljning av arbetet görs vid styrelsemötena. Utöver årsbokslut görs 
delårsbokslut med prognos varje tertial. Därutöver tas månadsrapporter 
fram 8 ggr per år.  
 
 

5.1  Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet  

 
Bolaget har organiserats i fem affärsområden. Näringsliv Västerås 
ansvarar för arbetet med etableringar och att stimulera befintliga 
verksamheter inom kommunen till utveckling och expansion. Västerås 
Convention Bureau och Visit Västerås arbetar kontinuerligt med möten 
och privatturister för att Västerås ska uppfattas som en attraktiv 
destination. Dessutom har Västerås&Co uppdraget att arbeta med 
platsvarumärket Västerås för att öka Västerås attraktionskraft. Expectrum 
införlivades i bolaget under 2016. Målet är att inspirera barn, unga och 
vuxna att upptäcka och gilla teknik och naturvetenskap, stimulera till 
kreativa möten för att bidra till innovationsförmåga och nya perspektiv 
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samt möjliggöra samproduktion mellan och inom näringsliv, skola och 
samhälle. 
 

5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna  

           

Bolaget följer de demokratiska och rättsliga spelregler som gäller för 
Västerås stad. 

  

5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog.   

 
Bolaget följer stadens program och policys.   
Västerås Cityfestival har miljöcertifierats. ACC är den första 
kongressanläggningen i Sverige som är miljömärkt. Inom partnerskapet 
mellan CVB och mötesnäringen jobbar man intensivt med att få flera 
aktörer att jobba med miljöfrågor. 
 
Någon invånardialog har inte genomförts. Det blir aktuellt när 
platsvarumärket övergår i ett mera operativt skede. 

5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

Bolagens nyckeltal för 5 år.  
Bolag; 
(mnkr om inte annat anges) 2015 2014 2013 2012 2011 
Balansomslutning  17390 7101 7290 9050 8786 
Nettoomsättning 31733 28110 26499 25116 24965 
Driftsnetto ej def ej def ej def ej def ej def 
Avkastning på totalt kapital (%) neg 6 neg neg 14 
Resultat efter finansiella poster -12029 449 -878 -504 1232 
Bokslutsdispositioner 11949 -56 525 521 -319 
Utdelning 0 0 0 0 0 
Skatt på årets resultat 0 -37 0 -17 -254 
Årets resultat -80 356 -353 0 658 
Eget kapital 1632 1712 1356 1709 1709 
Aktiekapital 100 100 100 100 100 
Räntebärande skulder -3114 0 0 0 0 
Soliditet (%) 9 25 19 23 28 
Investeringar 1824 40 37 608 460 
Medelantal anställda 
(män/kvinnor) 

4/25 4/13 4/12,5 4/12,5 4/11,5 

6.   Riskanalys och intern kontroll 

Plan för internkontroll och riskanalys utarbetades hösten 2014. Under 
2017 kommer arbetet att uppdateras. Internkontroll i form av stickprov 
har genomförts. 
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7. Revision 

Revision har utförts av auktoriserad revisor Katarina Nygren, EY 
tillsammans med två revisorsassistenter. Två möten har hållits med 
lekmannarevisorerna, den auktoriserade revisorn, VD, styrelsens 
ordförande samt bolagets ekonom.  
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Koncernstyrningsrapport för Västerås 
Parkerings AB 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarför-
hållanden 

 
Koncernstyrningsrapporten avser Västerås Parkerings AB, ett helägt 
dotterbolag till moderbolaget Västerås Stadshus AB. 

2. Årsstämman 

En extra bolagsstämma genomfördes 2016-12-05. Vid bolagsstämman 
fattades beslut att utöka aktiekapitalet från 100 000 kr till 200 000 kr 
genom nyemission av 1000 aktier. Aktierna köptes till en överkurs på 42,9 
miljoner kronor, dvs moderbolaget Västerås stadshus AB betalade totalt 
43,0 miljoner kronor för aktiekapitalet.  
 
Det fattades även beslut om ändring av styrelsesuppleant och stämman 
beslutade att bilagda ägardirektiv skulle gälla som riktlinje för styrelsens 
arbete. 
 

3. Ärenden som lyfts 
Det ärende som under året lyftes till kommunfullmäktige var investering i 
ett nytt parkeringshus på Öster Mälarstrand, kallad Däcket. 
Kommunfullmäktige fattade i början av december beslut att genomföra 
investeringen för 120 miljoner kronor. 
 
 

4. Styrelsens årliga utvärdering 
 

Styrelseledamöter och VD 

 
Styrelsens ordinarie ledamöter bestod vid årsskiftet av: 
Jazmin Pettersson, ordförande (S) 
Jan van der Horst (S) 
Ulf Jansson ( C) 
Stefan Lindh (M) 
Solvej Nygren (M) 
Mikael Vilbaste (MP) 
Anna Östholm (L) 
 
Styrelsens suppleanter bestod vid årsskiftet av: 
Pauline Sturesson (KD) 
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Sture Larsson (L) 
Ali Khatab (M) 
Ann-Christine Akazhami (S) 
Carl-Johan Aberger (M) 
Cassandra Tranehag Romo (M) 
Adam Pettersson (C) 
 
Under hösten valdes Carl-Johan Aberger in som ny ledamot. Han ersatte 
Ingrid Weidung som avslutade sitt uppdrag. 
 
VD var vid årsskiftet: Hans Näslund 
 
Med anledning av att bolaget hade sitt första möte i november 2016 kan 
ingen utvärdering av styrelsearbetet och verkställande direktörens insatser 
genomföras detta år. Det finns inskrivet i bolagets arbetsordning och 
kommer att genomföras när verksamheten har bedrivits under ett år. 

 

4.1 Styrelsearbete 

Under året hölls 2 sammanträden. 2016-11-15 och 2016-12-05. I snitt 
deltog 10,5 ledamöter vid mötena. Madeleine Engström var sekreterare vid 
bolagets sammanträden. 
 
De viktigaste frågorna på mötena var beslut om hemställan om investering 
i parkeringshuset Däcket till Kommunfullmäktige, beslut om affärsplan för 
Västerås Parkerings AB och beslut om budget 2017 samt investeringsplan 
2017-2026 för bolaget. 
 

5. Verksamhetsstyrning och uppföljning 

Inför starten av bolaget togs en affärsplan fram med en investeringsplan 
för investeringar i parkeringsanläggningar under de närmaste 14 åren.  
Planen behandlar bolagets styrdokument och ägardirektiv, stadens vision 
samt bolagets affärsidé och kärnvärden vilka är grundpelarna för 
verksamhetens inriktning. Planen omfattar en kort beskrivning av 
strategier, ekonomi, aktiviteter under de närmaste åren samt faktorer som 
påverkar verksamheten. 

  
Affärsplanen ska ge en tydlig färdriktning för stadens parkeringsverksam-
het, och utgöra grunden för årlig budget- och verksamhetsplanering. 

5.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

Ingen verksamhet bedrevs under 2016. 

5.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Ingen verksamhet bedrevs under 2016. 
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5.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, 
samordning och invånardialog 

Västerås Parkerings AB kommer att följa Västerås stads 
parkeringsprogram och parkeringsriktlinjer vid nybyggnation i sitt arbete. 
 
Parkeringsbolaget har inga egna anställda. Arbetet bedrivs av tjänstemän 
anställda i Västerås stad, främst på Tekniska kontoret, Fastighetskontoret 
och Servicepartners upphandlingsenhet. Servicepartners 
upphandlingsenhet anlitades för upphandling av ett nytt parkeringshus. 
De resurser som används i bolaget är således främst anställda i Västerås 
stad.  
 
Ingen invånardialog genomfördes under året av bolaget. 

 

5.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

 
Västerås Parkerings AB 
 
(mnkr om inte annat anges) 2016 2015 2014 2013 2012 
Balansomslutning  57,0     
Nettoomsättning 0,0     
Driftsnetto 0,0     
Avkastning på totalt kapital (%) 0,0     
Resultat efter finansiella poster 0,0     
Bokslutsdispositioner 0,0     
Utdelning 0,0     
Skatt på årets resultat 0,0     
Årets resultat 0,0     
Eget kapital 43,1     
Aktiekapital 0,2     
Räntebärande skulder 0,0     
Soliditet (%) 76 %     
Investeringar 3,2     
Medelantal anställda 
(män/kvinnor) 

0,0     

 

5.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv  

Bolaget ansvarar för att planera och driva parkeringsverksamhet i enlighet 
med stadens parkeringsprogram, samt parkeringsriktlinjer vid 
nybyggnation. Ett av de viktigaste åtagandena är att planera för och bygga 
nya parkeringsanläggningar i strategiska lägen i Västerås.  
Västerås Parkerings AB ska etablera rutiner i samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen för parkering i centrala lägen vid planering av 
nybyggnation i detaljplaner, bygglov och uppföljning av det. 
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Beslut om att bygga det första parkeringshuset fattades av 
kommunfullmäktige i början av december, på rekommendation av 
Västerås Parkerings AB. Parkeringshuset inom detaljplan 3 Öster 
Mälarstrand, som får namnet Däcket, kommer till viss del att finansieras 
via parkeringsköp. Upphandling av parkeringshuset Däcket pågick vid 
årsskiftet och tilldelningsbeslut för entreprenaden förväntas att tas i 
februari. 

 

6. Riskanalys och intern kontroll 
Västerås Parkerings AB startade verksamheten hösten 2016. Det första 
sammanträdet hölls 2016-11-15. Med anledning av att bolaget inte bedrev 
någon verksamhet under 2016 kan ingen avrapportering av den interna 
kontrollen göras för år 2016. En riskanalys och en intern kontrollplan 
kommer att tas fram 2017 för bolagets verksamhet. 
 

7. Revision 
Västerås Parkerings AB startade verksamheten hösten 2016. Det första 
sammanträdet hölls 2016-11-15.   
 
Första årsbokslutet kommer att ske 2017-12-31, varför det ännu inte varit 
regelbundna kontakter med revisorerna till bolaget. Västerås Parkerings 
AB fick utpekade lekmannarevisorer som ska granska bolagets 
verksamhet. Lekmannarevisorerna kommer att bjudas in till första 
ordinarie styrelsemöte våren 2017. 

 

Per Modin på Ernst&Young är utsedd att revidera bolagets räkenskaper. 
Lekmannarevisorer är Joa Silver (L) och Ulf Nygren (M).  
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Koncernstyrningsrapport 
           Nya Västerås Flygplats AB 

1. Bolagets firma och dess struktur och ägarförhållanden 

Bolagets firma är Nya Västerås Flygplats AB, 559052-3527. Bolaget ägs till 100 % av 

Västerås Stadshus AB, 556489-6552. 

2. Årsstämman 

Bolagsstämma kommer att hållas först 2017 i och med att bolaget Nya 

Västerås Flygplats AB är registrerat 2016-02-23. Ernst & Young valdes till 

revisorer för bolaget. 

3. Ärenden som lyfts 

En revidering av Nya Västerås Flygplats AB s handlingsplan har inletts.  

4. Styrelsens årliga utvärdering 

Styrelsen har gjort en utvärdering av sitt eget respektive VD s arbete  

 

5. Styrelseledamöter och VD 

 

Per den 2016-12-31 

 

Ordinarie styrelseledamöter: 

Lena Söderberg, ordförande (S) 

James Harrison, vice ordförande (M) 

Kristina Grönwalls-Bengtsson, ledamot (L) 

Håkan Wahlström, ledamot (C) 

Stefan Sturesson, ledamot (KD) 

 

Styrelsesuppleanter: 

Håkan Wretljung (MP) 

Örjan Rosell (L) 

Roger Eklund (M) 

Mikael Stenås (S) 

Agata Kosik (S) 

 

Verkställande direktör 

Anders Gärdström, från och med 2015-10-01-2016-09-30 

Tezz Tordsdotter Åkerman , från och med 2016-10-01 
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5.1 Styrelsearbete 

 

2016-04-28 Närvaro 9 (10) 

2016-06-07  Närvaro 8 (10) 

2016-06-13 Närvaro 8 (10)  

2016-07-13 Närvaro 9 (10) 

2016-08-24 Närvaro 9 (10) 

2016-09-13 Närvaro 7 (10) 

2016-10-13 Närvaro 6 (10) 

2016-10-18 Närvaro 8 (10) 

2016-10-24  Närvaro 6 (10) 

2016-10-31  Närvaro 8 (10) 

2016-11-14 Närvaro 9 (10)   

2016-12-15 Närvaro 8 (10)  

 

Sekreterare på möten 2016-04-28 , 2016-06-07 har varit Lena Westerberg, 

administratör på Västerås Flygplats AB. 

Sekreterare på möten 2016-06-13, 2016-07-13, 2016-09-13 har varit Lena 

Söderberg , styrelseordförande i Nya Västerås Flygplats AB. 

Sekreterare på möte 2016-08-24 har varit Lars Lundström, ekonomichef i Nya 

Västerås Flygplats AB.  

Sekreterare på möte 2016-10-13 har varit Anders Gärdström, verksamhetsansvarig i 

Nya Västerås Flygplats AB. 

Sekreterare på möten 2016-10-18, 2016-10-24, 2016-10-31, 2016-11-14, 2016-

12-15 har varit Tezz Tordsdotter Åkerman, vd i Nya Västerås Flygplats AB. 

  

Huvudfrågan har varit att befästa utveckling av kommersiell flygtrafik på Nya 

Västerås Flygplats.  

6. Verksamhetsstyrning och uppföljning 

För drift, egenkontroll och kvalitetsuppföljning använder flygplatsen QOMS 

(Quality and Operational Management System) som är ett av 

Transportstyrelsen godkänt webbaserat kvalitetsledningssystem. QOMS 

används idag av 44 Svenska flygplatser. Nya Västerås Flygplats AB har 

genomfört en extern Miljö revision med godkänt resultat. 

6.1 Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, inom ramen för de grundsatser 

som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, tillgodose 

regionens behov av flygtransporter. Efterlevnaden är delvis uppnådd såtillvida 

att trafikutbudet kunde vara större. 

6.2 Efterlevnad av de kommunala befogenheterna 

Bolaget har under verksamhetsåret verkat enligt de demokratiska och 

rättsliga spelregler som gäller för Västerås stad. 
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6.3 Efterlevnad av övriga gemensamma förhållningsregler, samordning och 

invånardialog 

Hur Västerås stads övergripande program och policys har tillämpats: 

 

I tillämpliga delar. 

 

Hur bolaget bidragit till hållbar utveckling av Västerås stad: 

 

Flygplatsen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

 

Hur bolaget arbetat med CSR (Corporate social responsibility): 

 

Genom praktikplatser för skolelever och rehabiliteringsplatser. 

 

Hur verksamheten samordnats med kommunens verksamhet för mesta 

möjliga nytta för medborgarna: 

 

Inte tillämpligt. 

 

Former för invånardialog: 

 

Samverkansmöte för allmänheten i samband med ny miljöprövning i övrigt 

inte tillämpligt. 

 

6.4 Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 

Bolagens nyckeltal för år 1 / 20160223-20161231.  

Bolag; 

(mnkr om inte annat anges) 2016     

Balansomslutning  85,3     

Nettoomsättning 16,8     

Driftsnetto -     

Avkastning på totalt kapital (%) -     

Resultat efter finansiella poster -54,8     

Bokslutsdispositioner 54,8     

Utdelning      

Skatt på årets resultat 0,0     

Årets resultat 0,0     

Eget kapital 0,1     

Aktiekapital 0,1     

Räntebärande skulder -78,5     

Soliditet (%) 0,01%     

Investeringar 1,8     

Medelantal anställda 

(män/kvinnor) 

18/17     
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6.5 Övrig uppföljning av ägardirektiv (i förekommande fall) 

 

Revidering av handlingsplan för Nya Västerås Flygplats AB samt information till KS 

7. Riskanalys och intern kontroll 

 

För riskanalys och intern kontroll använder flygplatsen QOMS (Quality and 

Operational Management System) som är ett av Transportstyrelsen godkänt 

webbaserat kvalitetsledningssystem. 

 

Verksamheten har under 2016 haft ett ökat bidragsbehov direkt kopplat till 

upphandling av flygtrafik . Internkontrollplanen har uppdaterats och aktualiserats i 

nära samverkan med bolagets revisorer. 

 

8. Revision 

 

Revisionsbolaget EY ( Ernst & Young AB ) ansvarade för räkenskaperna från bolagets 

registreringsdatum. EY har utöver normal revision genomfört en utökad revison 

relaterad till upphandling av flygtrafik på sträckan Västerås-Helsingfors.   
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Koncernstyrningsrapport 2015 
 
 
Bolagets firma och dess struktur och ägarförhållanden 
Bolagets firma är Mälarhamnar Aktiebolag. Mälarhamnar ägs av Västerås stad (55%) och Köpings 
kommun (45%). År 2012 avvecklades dotterbolaget Mälarhamnar Försäljnings AB. År 2013 
avvecklades intressebolaget Västerås Kombiterminial AB. 
 
Årsstämma 
Mälarhamnars ordinarie årsstämma genomfördes 23 mars 2015. Årsstämman fastställde 2014 års 
resultaträkning och balansräkning samt beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet. Årsstämman 
beslutade också att arvoden till styrelsen ska utgå i enlighet med Västerås stads bestämmelser för 
förtroendevalda.  
 
Ärenden som lyfts 
Under 2015 har inga frågor lyfts upp till ägarnas kommunfullmäktige att ta ställning till. 
Årets ägarmöten har behandlat Mälarprojektet och det hamnarutvecklingsarbete som är förenade med 
detta i Västerås respektive Köping. Hamnutvecklingsarbetet, som delvis är EU-bidragsfinansierat, är 
påbörjat men osäkerheten är fortfarande stor kring när Mälarprojektet når full funktion. Hjulstabron 
är dimensionerande och åtgärder behövs för att vi ska kunna nå ny Mälarmax hela vägen in till 
Västerås och Köping. Då åtgärderna inte finns med i gällande nationell plan vet vi i dagsläget inget om 
genomförandet vilket påverkar tidplanen också för anläggningsägarna; Västerås och Köping. För 
Mälarhamnar AB gäller dock att med full kraft fortsätta omställnings- och utvecklingsarbetet. 
Förväntningarna på bolaget är att utveckla affärerna och effektivisera verksamheten så att vi kan bära 
kommande investeringar. Klart är att det krävs gemensamma ansträngningar för att kunna växa 
verksamhetsvolymerna. Vi behöver arbeta tillsammans, Mälarhamnar, Västerås och Köping, i 
påverkansarbetet på beslutsfattare och myndigheter. Vi behöver också samarbeta för att få fler 
regionala kunder att välja Mälarhamnar istället för andra landbaserade flöden till andra hamnar.  
 
I november sa styrelsen upp de lokala avtalen som har gällt med Svenska Transportarbetare-
förbundet. En av flera åtgärder för att öka Mälarhamnars konkurrenskraft. Uppsägningen har 
motiverats med de utmaningar som Mälarhamnar och ägarna står inför och är ett led i anpassning av 
kostnader för verksamheten. Vi behöver få till modernare och flexiblare lösningar för att kunna möta 
ägarnas och kundernas förväntningar.  
 
Styrelsens årliga utvärdering 
Mälarhamnars styrelse genomförde under året en utvärdering av sitt arbete och verkställande 
direktörens insatser. 
 
Styrelseledamöter och VD 
Mälarhamnars verkställande direktör Carola Alzén tillträdde i februari 2012. 
 
Mälarhamnars styrelse består av sju ledamöter (fyra från Västerås stad och tre från Köpings kommun) 
jämte fyra suppleanter (två från respektive ägare) utsedda av respektive ägares kommunfullmäktige.  
Efter 2014 års kommunval valdes fyra nya Västeråsledamöter in i Mälarhamnars styrelse. Styrelsen 
består from 1/1 2015 av: 
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Västerås   Köping   
Jazmine Pettersson S Ordf/v ordf Lena Wilhemsson S Ordf/v ordf 
Håkan Ax S Ledamot Birgitta Hedblom V Ledamot 
Sven Svensson MP Ledamot David Sharp M Ledamot 
Eva Kugelberg M Ledamot Ingvar Duan S Suppleant 
Mats Eriksson C Suppleant Sören Pettersson C Suppleant 
Olle Bröms M Suppleant    
 
På styrelsemötena förträdes Transportarbetarförbundet resp. Unionen av varsin ledamot samt varsin 
suppleant.  

 
Styrelsearbete 
Styrelsen för Mälarhamnar AB sammanträdde vid nio protokollförda tillfällen under 2015. Inför 
respektive styrelsemöte träffas arbetsutskottet, bestående av ordförande, vice ordförande och 
verkställande direktören för att bereda mötet och besluta om dagordning. Vid styrelsemöten 
informeras styrelsen om bolagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. VD 
informerar även styrelsen löpande under året om de viktiga och avgörande frågorna via epost. 
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och ägardirektiven. 
Årligen upprättas också en instruktion för VD. Attest- och beslutsrätt för vd anges i denna VD-
instruktion och kompletteras med en attestinstruktion. I juni hölls styrelsemötet i Luleå samtidigt som 
styrelsen hade ett tvådagars strategimöte. Morgan Leidström, ekonomichef, har varit sekreterare på 
styrelsens samtliga sammanträden. Närvaron har under årets nio sammanträden varit 83%. 
 
En ledamot har aktier i ett bolag som är verksamt inom logistikbranschen. Det intresset och dennes 
kompetens är högt värderad inom styrelsen och bolaget. 
 
Bolagets och styrelsens arbete utgår utifrån ägardirektiven och dess ekonomiska mål. Stort fokus på 
styrelsemöten läggs därför på marknads- och kundfrågor. Styrelsen informeras löpande om 
försäljningsarbetet men också om de kontakter främst VD har lokalt, regional men också på riksplanet. 
Styrelsen har haft stort engagemang kring dessa frågor, särskilt bör nämnas energibalsaffären 
(Mälarenergi) i Västerås samt Tibnors utökade verksamhet i Köping. 
 
Mälarhamnar måste öka konkurrenskraften. Godsvolymerna i regionen ökar och med det behovet av 
transporter. Idag och i framtiden finns därmed ett ökat behov av import och export via Mälarhamnar. 
”Mälarprojektet” och utbyggnaden av hamnarna i Västerås och Köping är åtgärder för att bättre kunna 
lösa näringslivets ökade behov av godstransporter. Södertälje Sluss och Mälarfarleden finns upptagen i 
Nationell Plan med 1,5 miljard kronor. Till det kommer ytterligare lika mycket för åtgärderna i 
Västerås och Köping som ska finansieras av respektive kommun. Åtgärder som vi i Mälarhamnar 
måste vara med och lämna vårt bidrag till. Vi måste arbeta för att hela tiden vara kundernas bästa val. 
Det innebär att kunna erbjuda bästa pris, bästa service och bästa kvalitet. För att detta ska vara möjligt 
så måste all verksamhet ses över för att stärka konkurrenskraften. Därmed säkrar vi också utveckling 
och arbetstillfällen. En del i det arbetet har varit att säga upp de lokala kollektivavtalen.  
 
Anläggningsfrågor, där belastningsförutsättningar och andra begränsningar, har också dominerat året. 
Den nyss avslutade Hamnutredningen har väckt många tankar och idéer. Sluss- och farledsprojektets 
framdrift och påverkan på våra ägares intressen har också diskuterats under året. Dessa frågor 
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tillsammans med det arbete som är gjort internt med processutveckling, omorganisation och ett stort 
arbete med produktivitets- och effektivitetsfrågor har drivit bolaget framåt och resulterat i ett positivt 
historiskt bra resultat för räkenskapsåret.  
 
Verksamhetsstyrning och uppföljning 
Ägardirektiven och dess ekonomiska mål ligger i botten. En Affärsplan upprättas/revideras årligen. 
Den övergripande budget som upprättas under hösten skickas till ägarna i oktober. Budgeten tar 
bäring på beslutad Affärsplan. Budgeten utvecklas/förädlas något under senhöst och vinter och 
beslutas på styrelsens decembermöte. Om inget oförutsett händer görs delårsrapport 30/4 och 31/8 
där avdelningarna följer upp sina verksamheter och ekonomi. Ny prognos beslutas och konverteras till 
reviderad budget som Mälarhamnar därefter styr mot. Årets handlingsplaner följs upp och resterande 
punkter värderas och förs eventuellt över till kommande års handlingsplan.  
 
Uppdrag och koncernstruktur/ Kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna 
Mälarhamnar ABs ändamål och verksamhet består av att med beaktande av de kommunala 
befogenheterna i form av traditionell hamnverksamhet och tillhörande traditionell 
terminalverksamhet tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och 
miljövänliga transporter och tillhörande godshantering, inklusive spedition och klarering. Till detta 
kommer upplåtande av markytor, magasin och tillhörande terminalarbete. Verksamheten bedrivs i 
Köpings hamn och Västerås hamn. Samarbetet med Jernhusen i det samägda Västerås Kombiterminal 
AB som startade 2010 avslutades vid halvårsskiftet 2013. 
 

Gemensamma nyckeltal, 5 år i sammandrag 
År 2011 avser koncernen Mälarhamnar. 
 

(mnkr om inte annat anges) 2015 2014 2013 2012 2011 
Balansomslutning  150,4 139,4 138,2 85,3 73,2 
Nettoomsättning 125,4 111,2 107,3 117,9 122,1 
Driftsnetto 12,8 3,7 2,0 2,0 4,4 
Avkastning på totalt kapital (%) Mål 5% 8,5 3 2 3 6 
Resultat efter finansiella poster 11,8 2,3 -5,1 -3,2 2,6 
Bokslutsdispositioner -9,0 - -1,5 -1,8 0 
Utdelning. Mål 0,4 mkr iu 0,4 - - - 
Skatt på årets resultat -0,8 -0,5 - - - 
Årets resultat 2,0 1,7 -6,6 -5,2 1,9 
Eget kapital 34,5 33,2 31,4 16,3 30 
Aktiekapital 31,8 31,8 30 30 30 
Räntebärande skulder 71,0 73,8 61,1 31,4 21,8 
Soliditet (%) Mål 30% 35 32 31 31 41 
Investeringar 23,1 85,3 8,8 24 7,2 
Medelantal anställda, totalt 72 68 73 82 85 
Medelantal anställda (män/kvinnor) 64/8 61/7 67/6 75/7 77/8 
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Övrig uppföljning av ägardirektiv 
Bolaget ska eftersträva att skapa en stabil ekonomi på både kort och lång sikt och ska agera så att 
ägarnas risker minimeras. 
 
De ekonomiska målen är att ge en avkastning på lägst 5 % på totalt kapital senast 2016.  

 Avkastning på totalt kapital hamnar på 8,5% (2,7%).  
Soliditeten ska senast år 2017 vara lägst 30 %. 

 2015 hamnar soliditeten på 35% (32%). 
Bolaget ska erlägga årlig utdelning om lägst 700 000 kr, att fördelas mellan ägarna utifrån ägarandel. 

 Mälarhamnars styrelse beslutar om utdelning för räkenskapsåret vid styrelsemötet då 
årsredovisningen behandlas.  

 
Miljö - hållbar utveckling 
I linje med ägardirektiven drivs verksamheten utifrån en klimat- och miljömässigt medveten 
inriktning. Genom ett integrerat, proaktivt miljöarbete som syftar till att minimera negativ miljö-
påverkan medverkar Mälarhamnar till en hållbar utveckling. Relevanta mål och mätmetoder inom 
miljöområdet utarbetas och följs upp genom regelbundna revisioner. Bolaget bedriver en tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Mälarhamnar är certifierat enl. ISO 9001 och ISO 14001. 
Bolagets betydande miljöaspekter är: 

 Utsläpp till luft från fordon och arbetsmaskiner  
 Förbrukning av drivmedel i verksamheten 
 Inköp av sällanköpsvaror och tjänster till verksamheten 
 Hantering av avfall i verksamheten 

 
Under 2015 har arbetet med att minska utsläppen av koldioxid fortsatt. I Köping sker armerings-
hanteringen med eldriven travers istället för med dieseldrivna truckar och hjullastare. Den planerade 
övergången från dieseldrift till eldrift för de båda Linkranarna i Västerås dock dragit ut på tiden. Ny 
planerad tidpunkt för eldriften är halvårsskiftet 2016. 
 
Marknad och Kundnöjdhet 
Mälarhamnars arbete för att förbättra kundrelationerna har fortgått under året, både genom utökat 
samarbete inom näringslivsgruppen Mälarlogistik® och Ostkusthamnar i samverkan samt utökade 
samarbeten med våra kunder och speditörer. Vi har också förstärkt vår säljorganisation med en 
erfaren konsult för att utveckla affärerna, både befintliga och nya. Ny kundmätning genomförs 2016. 
Vår uppfattning är att vi utvecklat samarbetet vidare med flera stora kunder i en mycket positiv anda. 
 
 
Riskanalys och internkontroll 
Styrelsen beslutar årligen om Internkontrollplan. Intern kontroll och riskanalyser riktat mot 
verksamheten är sedan många år ett naturligt inslag för Mälarhamnar då bolaget varit kvalitets- och 
miljöcertifierade sedan tidigt 2000-tal. Internkontrollplanen följs upp och avrapporteras vid 
efterföljande års första styrelsemöte.  
 
Revision 
Mälarhamnars lekmannarevisorer, Peter Westersund Västerås och Åke Ytterberg Köping, är utsedda 
av respektive ägares kommunfullmäktige. Suppleanter under året har varit Ove Svensson, Köping och 
Ulf Höglund, Västerås. Lekmannarevisorerna biträds av Gunnar Uhlin från Ernst & Young. 
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Auktoriserad revisor Katarina Nygren, Ernst & Young, valdes vid årsstämman 2015 till ordinarie 
revisor. Ernst & Young sköter den löpande granskningen av Mälarhamnars redovisning. 
Granskningarna är fokuserade till senhöst och mitten av januari. Under året lyfts vid behov frågor. 
Tidigare år har komplicerade frågor som K3-frågor, kvittningsemission, fusion av dotterbolag och 
avyttring av intressebolag varit aktuella.  Under 2015 har fokus varit de synpunkter som framkom i 
förra årets granskning. Vid ett höstmöte och vid slutrevision träffar VD och ekonomichef tillsammans 
med ordförande och vice ordförande lekmanarevisorerna och företagets auktoriserade revisor för 
genomgång av verksamhet och resultat av utförda granskningar. 
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