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Generellt sett känner sig västeråsarna 
mindre trygga än invånare i andra 
kommuner men trenden är positiv 
och det pågår aktiviteter för ökad 
trygghet.
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Den strategiska planen har väglett 
stadens arbete för perioden fram till och 
med 2015. Mycket är klart och avbockat. 
Vi har tagit ordentliga kliv när det gäller 
att utveckla den hållbara staden, dess 
arbetsmarknad, näringsliv och miljö. 
Stadens attraktionskraft utvecklas ständigt. 
Fortsatt bostadsbyggande, bland annat 
efter Mälarstranden, har lett till över 500 
nya bostäder.

Förbättrad och utbyggd kollektivtrafik 
inom ramen för projektet Smartkoll har 
lett till ökat resande kollektivt och att 
 västeråsarna är betydligt mer nöjda med 
trafiken. Västerås klättrar till plats fem över 
mest nöjda kollektivtrafikresenärer i landet. 

Året kan sammanfattas med att 
Västerås stad, mot bakgrund av en stabil 
ekonomi, har utvecklat våra verksamheters 
kvalitet och effektivitet. 

Västerås har höga ambitioner. Vi vill 
mycket och vi siktar högt. Till sammans ut-
vecklar vi staden och steg för steg närmar 
vi oss vår vision –  Västerås 2026 – Staden 
utan gränser.

Aroscupen och Irstablixten bidrar i allra 
högsta grad till fler besökare.

Verksamheten redovisar goda resultat. 
Alla kommunens verksamheter genomför 
kundundersökningar som visar att de som 
använder vår service genomgående är 
mycket nöjda. De medborgarundersök-
ningar som vi genomför årligen visar 
också att västeråsarna uppskattar sin 
stad och den service som staden levererar. 
Ett  intensivt kvalitetsarbete har bedrivits 
under året. Fokus har varit att förbättra 
styrning och ledning av hela koncernen 
Västerås stad. Andra viktiga saker har 
varit att förbättra kommunikationen med 
kommun invånarna, införa e-förslag, en ny 
webbplats och en fortsatt utveckling av 
e-tjänster.

Innovationskraften i våra verksamheter 
har varit kraftfull under året. Det gäller inte 
minst inom äldreomsorg med bland annat 
införande av e-hemtjänst.

Innomera heter stadens nya system 
för att stimulera en utmaningsdriven 
innovation. 

V
ästerås fortsätter att växa. 2014 
blev vi 1 571 flera och är nu 
nästan 144 000 västeråsare. 
 Befolkningsutvecklingen visar 

att det går bra för Västerås. Företagen 
utvecklas positivt med ökande orderingång 
och fler anställda. Antalet arbetstillfällen 
fortsätter att öka – vi är nu uppe i över 
70 000 arbetstillfällen. Samtidigt sjunker 
arbetslösheten till 8,9 procent i januari 
2015 – att jämföras med 10,1 procent 
samma månad föregående år.

Det startades 812 nya företag i Västerås 
under 2014. Vi har arbetat mycket för att 
förbättra företagsklimatet och har klättrat 
från plats 76 i Svenskt Näringslivs ranking 
till plats 39. Stadens nöjdkundindex för 
den myndighetsut övning som riktar sig 
till företag ligger på 69 på en 100-gradig 
 skala. Flera utbildningar har bedrivits under 
året för att förbättra vår myndighetsservice 
till företagen. Kommun styrelsen har aktivt 
genomfört många besök på olika företag 
samt anordnat en mängd branschmöten.

För Västerås utveckling betyder till-
växten på Mälardalens högskola (MDH) 
mycket. Samarbetet mellan MDH och 
Västerås och Eskilstuna inom ramen för 
Samhälls kontraktet är viktigt för forskning 
och utveckling inom viktiga välfärdsom-
råden som hälsa och utbildning.

Samarbeten i olika kluster som Robot-
dalen och Automation Region är exempel 
på där Västerås stad och högskola arbetar 
tillsammans med näringslivet i staden. 
Den nya satsningen på Expectrum mitt i 
Västerås är ytterligare ett exempel. Där har 
vi skapat en mötesplats för att stimulera 
teknikintresse hos våra barn och ung domar 
och samtidigt stimulera företagande, 
innovation och affärer.

Staden expanderar också på andra 
sätt. Antalet besökare i Västerås har ökat 
under året och särskilt under sommaren 
2014. En del av förklaringen till det är att 
Västerås för första gången har fått flera 
attraktiva besöksmål. Främst Kokpunktens 
häftiga actionbad och ”plajan” Lögastrand 
mitt i staden. Kongresser och konferenser 
i staden har också ökat och bidrar till 
ökande besökssiffror och därmed ökande 
intäkter inom konferens, hotell, handel och 
restauranger. Stora idrottsevenemang som 

Tillsammans utvecklar vi staden

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Anders Teljebäck, S
Ordförande kommunstyrelsen



4 årsredovisning 2014

2014 i korthet
stor succé För lögastrand 
I början av juni invigdes Västerås nya 
sandstrand Lögastrand.  Stranden, som 
är helt konstgjord, har byggts vid slutet 
av grässluttningen intill Lögarängsbadet. 
Tidigare var där stenigt och snårigt men 
området har förvandlats till en 100 meter 
bred sandstrand med sand som sträcker sig 
långt ut i vattnet. 

ExPEctrum i skraPan  
Västerås stad har tillsammans med 
28  företag och organisationer skapat 
 Expectrum – en mötesplats för kreativa 
idéer, innovationer, företagande och 
kompetensförsörjning. I augusti invigdes 
Expectrums lokaler i Skrapan.

Verksamheten har varit aktiv sedan 
2012 men det var först hösten 2014 man 
fick fysiska lokaler. Tanken med lokalerna 
är skapa en centralt placerad miljö för 
näringslivsutveckling och kompetens-
försörjning inom teknikområdet.

mEd gEmEnsamma kraFtEr
Västerås stads förvaltningar och bolag har 
stöttat Länsstyrelsen och berörda kommu-
ner i arbetet med att bekämpa skogs-
branden i Västmanland som bröt ut den 
31 juli. Det har gällt allt från att förbereda 
evakueringsbostäder och bistå med teknisk 
utrustning till att stötta lednings- och 
kommunikationsarbetet i Ramnäs. 

Skogsbranden är den största i Sverige 
sedan åtminstone 1950-talet med 13 800 
hektar drabbad skog.

Pris För ValhEmlighEt
Årets vinnare av Västerås stads Tillgänglig-
hetspris blev Johan Seige. Han fick priset för 
sitt arbete med att möjliggöra för synskada-
de att rösta med bibehållen valhemlighet. 

Johan Seige har på uppdrag av val-
nämnden arbetat med tillgänglighetsfrågor 
med det övergripande syftet att öka val-
deltagandet. Det resulterade i att Västerås 
stad köpte in två så kallade läsmaskiner 
som vid höstens val användes i vallokaler-
na på biblioteket och i Stadshuset. 

Läsmaskinerna har funnits på mark-
naden i drygt tio år men användes i val-
sammanhang för första gången i Sverige 
vid höstens val i Västerås. 

knytPunktEn För kultur och 
FörEningsliV
Det nya kultur- och fritidscentret Knyt-
punkten på Råby invigdes i september. 
Knytpunkten erbjuder kulturaktiviteter 
för alla åldrar, från 0 till 100 år. Tonvikten 
ligger på barn- och ungdomskultur, där 
man har chansen att prova på en rad 
roliga aktiviteter i samarbete med Västerås 
kultur- och föreningsliv.

nya FörstElärarE
Inom Västerås stad Skolverksamheter har 
177 förstelärare tillsatts. De tilldelades sina 
uppdrag som särskilt yrkesskickliga lärare 
vid en ceremoni i kommunfullmäktigesalen 
i Stadshuset under hösten. Förstelärar-
tjänsterna ingår i en nationell reform som 
gäller alla skolformer utom förskola.

177
så många förstelärare

rekryterades under 2014

6,3
antal bibliotekslån

per invånare

att jämFöra sErVicE
Västerås stad har lanserat webbtjänsten 
Jämför service på vasteras.se. Tjänsten gör 
det enkelt att jämföra kvaliteten på olika 
verksamheter i Västerås stad, som hem-
tjänst, olika boendeformer, förskola och 
grundskola. Det går att göra jämförelser 
utifrån bland annat geografiskt läge eller 
driftsform (kommunal, privat, kooperativ). 

jobb För unga mEd 
FunktionsnEdsättning
20 unga vuxna i åldern 18 till 29 år med 
funktionsnedsättning erbjuds jobb inom 
Västerås stads verksamheter. Skapandet av 
jobben var starten för ett nytt samarbete 
mellan Samhall, Arbetsförmedlingen och 
Västerås stad. Samhall anställer de aktuella 
20 personerna i sin ordinarie tillsvidare-
anställning med lön enligt kollektivavtal.  

En aV sVErigEs miljöbästa 
kommunEr
Västerås blev under 2014 rankad som 
Sveriges fjärde bästa miljökommun av 
tidningen Miljöaktuellt. Rankningen är 
ett mått på hur kommunen arbetar med 
miljöfrågor. Resultatet är ett kvitto på den 
breda och långsiktiga satsning på miljö-
frågor som Västerås har och som utgår från 
miljöprogrammet. 
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utVEckling aV modErn hamn 
Trafikverket vill bredda slussen i Södertälje 
och anpassa Mälarfarleden till Västerås 
och Köpings hamnar för större fartyg. 
Slussen, farleden och hamnarna ska vara 
tillgängliga för större båtar år 2018. För att 
det ska bli möjligt behövs åtgärder i såväl 
hamnbassängen som på land i Västerås. 
Under 2015 tas en handlingsplan fram för 
hamnens utveckling. Planen ger vägledning 
för kommande arbete med att utveckla 
en modern hamn, som till exempel att se 
till att kopplingen mellan hamn och övrig 
infrastruktur fungerar så att sjötrafiken blir 
en del i godstransportkedjan.

FlEr bostädEr bEhöVs 
Bostadsplaneringen i Västerås ska ge för-
utsättningar för en årlig befolkningstillväxt 
med 1 600 personer fram till 2050. En av 
de viktigaste frågorna i utvecklingen är att 
klara ett bostadsbyggande som svarar upp 
mot denna utvecklingstakt. Målet är 1 000 
nya bostäder per år. Snittet för 2000-talet 
har varit cirka 400 bostäder per år. 

bort mEd Farliga kEmikaliEr
Västerås stad ska arbeta med att få bort 
farliga kemikalier från bland annat stadens 
förskolor, arbetsplatser och i miljön. Arbetet 
startar 2015 med inventering av förskolan 
för att byta ut inredning och utrustning 
som innehåller farliga kemikalier. För att 
minska risken att varor och produkter 
som köps in till staden innehåller farliga 
kemikalier ska upphandling användas som 
styrmedel. Andra viktiga områden som 
staden ska arbeta med är tillsyn, kunskaps-
spridning och kemikaliedokumentering.  

EFFEktiVt rEsEcEntrum 
Västerås stationsområde är stadens största 
infrastrukturprojekt. Målet är att länka 
samman stadens centrala delar med 
Mälaren och att bygga ett nytt rese-
centrum.  Utbyggnaden av Mälarbanan 
och åtgärderna i Stockholm med citybanan 
och citytunneln kommer att förbättra 
pendlingsmöjligheterna, vilket måste mötas 
med ett effektivt resecentrum med snabba 
byten mellan olika trafikslag.

Målbild Västerås resecentrum togs fram 
under 2013, som underlag för upphandling 
av arkitektuppdrag. Dessa genomfördes 
under 2014. En bearbetning sker 2015 
för att få fram material till det påbörjade 
 arbetet med ny detaljplan, som beräknas 
bli klar under hösten 2016.

godstransPortEr i rEgionEn
Ett program för trafikslagövergripande 
godsinfrastruktur beräknas kunna antas 
under 2015. Det övergripande syftet är 
att visa hur koncernen Västerås kan möta 
utmaningen att hantera det gods som 
 behöver transporteras till, från, genom 
Västerås och i närregionen samt hur 
koncernen vill främja en långsiktigt hållbar 
utveckling. Genom att arbeta trafikslag-
övergripande kan stadens attraktivitet 
stärkas liksom konkurrenskraften som 
logistikort och regioncentrum.  

Framåtblick 

Vi formar framtidens västerås 
dialog mEd inVånarna
Västerås stad fortsätter att utveckla 
metoder och arbetssätt för att lyssna in 
invånarnas behov, förslag och idéer i olika 
sammanhang.  Vi vidareutvecklar system 
för inhämtande av synpunkter och klago-
mål samt synliggör systemet för så kallade 
e-förslag, bland annat på vår webbplats.

Den framtagna samverkans-
överenskommelsen med civilsamhället ska 
genomföras och vidareutvecklas. 

samhällskontraktEt
Samverkan med Mälardalens högskola, 
Eskilstuna kommun, Landstinget Väst-
manland samt Landstinget Södermanland 
fortgår med syfte att stärka en hållbar 
utveckling i regionen. Vi sätter bland annat 
fokus på följande områden: 
• Styrning, lärande och innovation i 

processer där kommunen inte har full 
rådighet.

• Kunskapsöversikt kring framtidens 
arbetsmarknad i regionen.

• Utvärdering av den sociala resursfonden.
• Metoder för att fånga det sociala 

hållbarhetsperspektivet i den fysiska 
samhällsplaneringen. 

Fortsatt kValitEtsarbEtE
För att nå uppsatta mål fortsätter vi att 
utveckla kvalitetsarbetet i organisationen 
på alla nivåer. En ny handlingsplan baserat 
på resultaten i bland annat Kommun-
kompassen och Resultatvisaren tas fram.  

Ett socialt hållbart VästErås
För att stärka en positiv samhällsutveckling 
arbetar vi fram en sammanhållen strategi 
för bland annat förebyggande, stödjande 
och trygghetsskapande insatser i våra 
stadsdelar.
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öka skatteunderlaget. För 2015 beräknas 
skatteunderlaget öka med 5,1 procent, 
varav 0,3 procentenheter är effekter av 
ändrade skatteregler.

sVåra budgEtFörutsättningar 
För VästErås stad
De goda skatteintäktsprognoserna 
skapas delvis av förväntningar om större 
löne ökningar till följd av det förbättrade 
 konjunkturläget. Ökade löner innebär 
också ökade kostnader för kommunsektorn 
eftersom personalkostnaderna utgör en 
stor del av budgeten för kommuner och 
landsting. Det utrymme som skatteintäk-
terna skapar, som ska finansiera kostnads-
ökningar till följd av demografiska effekter 
och kvalitetssatsningar, äts därmed i större 
utsträckning upp av ökade personal-
kostnader.

De ekonomiska förutsättningarna för 
kommunsektorn är sammantaget relativt 
goda. Men för Västerås del har budget-
läget varit besvärligt 2015 och 2016. Det 
beror främst på att Västerås avgift i de 
kommunala utjämningssystemen ökat 
 kraftigt och att de stora budgetunder-

internationell utveckling och vikande 
svensk export. Det fjärde kvartalet 2014 
blev dock överraskande starkt och jämfört 
med sista kvartalet 2013 ökade BNP med 
2,7 procent. Förutsättningarna för 2015 ser 
relativt goda ut, men bedömningarna över 
BNP-tillväxten går isär. Regeringens be-
dömning är att BNP växer med 2,4 procent 
medan exempelvis Sveriges  kommuner 
landsting räknar med 2,9 procent.  

Arbetsmarknaden har utvecklats 
betydligt bättre än BNP och sysselsättning-
en fortsätter att öka. Men samtidigt ökar 
antalet personer i den totala arbetskraften 
vilket innebär att arbetslösheten ligger kvar 
kring 8 procent. Arbetslösheten beräknas 
dock successivt minska till omkring 6,5 
procent 2016.

skattEundErlagEt VäxEr
Sysselsättningen och därmed också antalet 
arbetade timmar beräknas öka 2015 och 
framåt samtidigt som också lönerna ökar. 
Det är faktorer som får positiva effekter på 
prognoserna över ökningen av kommuner-
nas skatteunderlag. Pensionsinkomsterna 
förväntas också stiga vilket bidrar till att 

sPlittrad bild aV EkonomiErna 
i omVärldEn
Ekonomierna i omvärlden visar en splittrad 
bild. I USA har tillväxten etablerat sig på 
en relativt hög nivå och arbetslösheten 
har sjunkit snabbt. Utvecklingen på andra 
viktiga svenska exportmarknader har varit 
blandad. Det ekonomiska läget i euroom-
rådet är fortsatt svagt och utvecklingen 
i de nordiska grannländerna har varit 
mycket trevande den senaste tiden. Stor-
britannien har däremot utvecklats förvå-
nansvärt starkt och den brittiska ekonomin 
förväntas visa fortsatt styrka även 2015. 
Krisen i Ukraina och handelssanktioner 
mot Ryssland påverkar övriga länders 
ekonomier, liksom den svagare tillväxten 
i Kina och tillväxtekonomierna. Tyskland, 
som förväntas vara motorn i euroområdet, 
har på grund av den låga aktiviteten hos 
dess handelspartners tappat fart.

sVag inlEdning mEn stark 
aVslutning För sVErigE 2014
Svensk ekonomi utvecklades starkt andra 
halvåret 2013 men mattades av under 
 stora delar av 2014 som en följd av svag 

Framåtblick 

omvärld och framtida utsikter
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FlEr i bEhoV aV äldrEomsorg 
och skola
Den demografiska utvecklingen i Västerås 
har ett liknande mönster som utveck-
lingen i övriga större kommuner. Behovet 
av resurser i den kommunala budgeten 
riktas främst till verksamheter inom skola, 
förskola och äldreomsorg. De senaste 
åren har den demografiska påverkan i 
dessa åldersgrupper varit relativt blygsam, 
men framöver kommer vi att se en annan 
utveckling. Antalet elever i grund skolan  
har nu vänt uppåt även i de äldre ålders-
klasserna. Gymnasieskolan minskar 
fortfarande, men från och med 2017 ökar 
antalet  elever också i gymnasieskolan. Det 
innebär då ökade behov varje år i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

Inom äldreomsorgen ökar gruppen 
75 år och äldre för närvarande med drygt 
2 procent per år. Gruppen som är 85 år 
och äldre, där omvårdnadsbehovet är som 
störst, kommer att öka kraftigt från början 
av 2020-talet.

ökadE inVEstEringar
Befolkningsökningen i Västerås beräknas 
de kommande åren bli cirka 1600-1700 
personer per år. År 2026 förväntas antalet 
invånare passera 160 000. Den kraftiga 
befolkningstillväxten ökar trycket på 
 kommunala investeringar, inte bara inom 
skola och äldreomsorg. En växande stad 
kräver också nya satsningar inom infra-
strukturen, samtidigt som befintlig struktur 
måste underhållas. Under de närmaste 
åren planeras stora investeringar i stations-
området, hamnen, inom gator och vägar 
samt nytt badhus. Ökade investeringar 
kommer att öka stadens årliga avskriv-
ningar och räntekostnader och därmed 
begränsa det budgetutrymme som finns för 
att möta de demografiska effekterna och 
övriga behov.

skotten i verksamheterna som redovisas 
i bokslutet 2014 måste återställas i 
kommande budgetar. På två år har stadens 
avgifter i kostnadsutjämningssystemen 
ökat med omkring 110 mnkr. De ökade 
avgifterna har kommit både i det ordinarie 
kostnadsutjämningssystemet och i det 
särskilda utjämningssystemet för insatser 
till personer med funktionsnedsättning 
enligt LSS. Det ordinarie kostnadsutjäm-
ningssystemet gjordes om till 2014 och då 
blev Västerås en stor förlorare.

största FolkökningEn 
någonsin i rikEt
Sveriges befolkning ökade under 2014 
med över 100 000 personer vilket är den 
högsta folkökningen någonsin. Förkla-
ringarna är ökad invandring och stort 
födelseöverskott. Sex av sju kommuner fick 
fler invånare.

god bEFolkningsökning i 
VästErås 2014
Befolkningsökningen i Västerås under 
2014 blev 1 571 personer. Folkmängden 
uppgick därmed vid årsskiftet till 143 702 
personer. Ökningen 2014 var inte fullt lika 
stark som de två föregående åren, men är 
ändå en av största befolkningsökningarna 
som Västerås har haft. Västerås befolkning 
har ökat med över 17 000 personer sedan 
år 2000. Årets ökning motsvarar 1,1 pro-
cent vilket är i nivå med folkökningen i 
riket.

En bidragande förklaring till befolk-
nings  ökningen är att det, ett enskilt år, 
under hela 2000- talet inte har fötts så 
många barn i Västerås som under 2014. 
Detta har skapat ett starkt födelsenetto. 
Inrikes flyttnettot blev positivt 2014, men 
inte lika högt som de senaste åren. I likhet 
med tidigare år så är det inflyttningen 
från utlandet som har störst betydelse för 
befolkningsökningen.

Den främsta förklaringen till Västerås befolknings-
ökning är invandring och ett positivt flyttnetto 
mot utlandet. Flyttnettot inrikes var negativt under 
några år i slutet av 00-talet, men har sedan stärkts. 
Det blev positivt även för 2014 men lägre än de 
 närmaste åren innan.

inrikes och utrikes flyttnetto 
i västerÅs År 2002-2014
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Västerås befolkning ökade med 1 571 personer 
under 2014. Folkmängden uppgick 31 december 
2014 till 143 702 personer. Ökningen 2014 var stor 
historiskt sett, men inte fullt lika stark som de två 
närmast föregående åren. Årets födelsenetto är det 
högsta under hela 2000-talet. 

Årlig befolkningsökning 
i västerÅs År 2006-2014
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mEdarbEtarundErsökning
Stadens medarbetarundersökning har 
fortsatt hög svarsfrekvens: 76 procent. En 
viktig del av Västerås stads arbete med 
utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, 
utgörs av den årliga medarbetarunder-
sökningen. Undersökningen ger underlag 
för fortsatt arbete såväl på lokal nivå som 
på stadsledningsnivå.

Utvecklingsområden som framkommer i 
2014 års resultat är bland annat en högre 
upplevelse av stress än tidigare år samt 
en tydligare uppföljning av individuell 
kompetensutveckling. Dessa blir två av de 
områden vi arbetar med att förbättra under 
2015.

Glädjande för staden är en positiv 
utveckling av det upplevda engagemanget 
och stoltheten över att vara en del av 
Västerås stad hos medarbetarna.

Många anger i enkäten att det känns 
meningsfullt att i sitt arbete inom skola, 
vård, omsorg, kultur, teknik, ekonomi, 
fastighetsförvaltning och så vidare bidra till 
ökad livskvalitet för andra.  Man ansträng-
er sig för att tillsammans med sina kollegor 
bidra till att västeråsarna är nöjda med 
och känner förtroende för Västerås stads 
verksamheter. 

sjukFrånVaro
Sjukfrånvaron bland stadens medarbetare 
har ökat något, en nationell trend som 
Västerås tyvärr inte klarat sig undan. 2014 
uppgår den totala sjukfrånvaron till 6,07 
procent, mot 5,64 procent 2013. Korttids-
frånvaron minskar något, men sjukfrån-
varon som är 60 dagar eller mer, ökar från 
35,5 procent till 38,6 procent. Männens 
sjukfrånvaro är 3,8 procent att jämföra 
med kvinnornas 6,7 procent. Variationerna 
mellan förvaltningarna är stor, vilket är 
 naturligt med tanke på verksamheternas 
olika karaktär, förutsättningar och arbets-
villkor. Sjukfrånvaron för olika åldersinter-
vall är tämligen lika, för gruppen under 
30 år är den 5,3 procent, för gruppen 
30-49 år 5,8 procent och de som är äldre 
än 50 år är siffran 6,6 procent.

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 10 032 anställda 
vid årets slut. 

mEdarbEtarE
anställningar
Inom Västerås stad finns 7 562 tillsvidare-
anställningar och 2 470 visstidsanställ-
ningar. Könsfördelningen i organisationen 
är 81 procent kvinnor och 19 procent 
män. Denna fördelning har varit tämligen 
konstant under lång tid. Av de tillsvidare-
anställda arbetar 77,6 procent heltid 
och 22,4 procent deltid, detta är en liten 
 ökning av andelen heltidsarbetande 
från 76,9 procent 2013. Arbetet med att 
minska andelen som har oönskat deltids-
arbete pågår genom att önskad sysselsätt-
ningsgrad införs i hela staden under en 
treårsperiod. Detta innebär i initialskedet 
ett stort arbete med att utveckla system för 
bemanning och nya arbetssätt. Det innebär 
också att medarbetare kan behöva utföra 
arbete på fler arbetsställen än tidigare 

åldersfördelning
Medelåldern för Västerås stads tillsvidare-
anställda ligger fortsatt på 47 år. Variatio-
nen mellan förvaltningarna är från 44 år till 
51 år. 14,2 procent av personalen är över 
60 år och 7,2 procent är under 30.

mångFald
Andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund är 20,5 procent. Västerås stads 
har en ambition att öka den andelen för 
att bättre stämma överens med fördel-
ningen bland dagens västeråsare. Arbetet 
med mångfald, inte endast etnisk, är en 
av pusselbitarna för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Att ta tillvara människors 
olikheter är en nödvändighet för en kreativ 
och utvecklande organisation. 

Västerås stad som arbetsgivare
Medarbetare

 2012 2013 2014

Tillsvidareanställda män 1 384 1 358 1 406
Tillsvidareanställda kvinnor 6 000 6 071 6 156
totalt 7 384 7 429 7 562

Visstidsanställda män 460 520 566
Visstidsanställda kvinnor 1 716 1 726 1 904
totalt 2 176 2 246 2 470

totalt antal anställda 9 560 9 675 10 032
Antal årsarbetare 7 218 7 174 7 323

Västerås stads bolag 880 901 926

Medarbetarkostnader, Mnkr

 2012 2013 2014

Lönekostnader 2 433 2 553 2 680
Sociala avgifter 727 758 793
Intjänad pension 168 178 199

summa 3 328 3 489 3 672

Ökning av med- 1,5% 4,8% 5,2%
arbetarkostnader

Utbetalda pensioner 168 166 162

sjukfrÅnvaro i procent

 2012 2013 2014

Sjukfrånvaro i procent 
av arbetstiden totalt 5,4 5,6 6,1

Män 3,6 3,7 3,8
Kvinnor 5,9 6,2 6,7

<29 år 4,8 5,5 5,3
30-49 år 4,9 5,2 5,8
>50 år 6,1 6,1 6,6

Långtidsfrånvaro andel  37,8 35,5 38,6
av total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro ≥60 dagar 2,0 2,0 2,3

Statistiken avser både tillsvidare- och visstidsanställda.
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Västerås stads möjligheter att rekrytera, 
vidareutveckla och behålla kompetenta 
medarbetare. Det är därför viktigt att 
behålla den höga kvaliteten på stadens 
interna utbildningar och utvecklingsinsats-
er, inte minst inom ledarskapsområdet.

Flera enheter har också deltagit i forsk-
ningsprojekt tillsammans med Mälardalens 
högskola. STOLT är ett sådant, där en av 
stadens anställda fått möjlighet att som 
licentiand undersöka medarbetarnas 
stolthet. 

lönEutVEckling
Under 2014 ökar lönerna med total 2,77 
procent att jämföra med 3,23 procent 
2013. Medianlönen för tillsvidareanställda 
kvinnor är 25 400 kronor och 27 800 
kronor för män. Skillnaderna lönemässigt 
mellan män och kvinnor är en följd av 
skillnader i de arbeten som domineras av 
män respektive kvinnor.

I vård- och omsorgsverksamheten 
arbetar huvudsakligen kvinnor medan 
männen arbetar i de tekniska verksam-
heterna med traditionellt sett högre 
löne lägen. Marknads krafterna märks även 
tydligt inom kommunal tekniken där fler 
män  arbetar, vilket driver 
upp lönerna.  För tredje 
året i rad gjordes  sär skilda  
 lönesatsningar inom 
staden. I år satsades det på 
social sekreterare och sjuk-
sköterskor. 

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

Inom vård och omsorg har man på sex 
enheter under 2014 bedrivit ett pilot-
projekt för önskad tjänstgöringsgrad. 
 Under 2015 fortsätter arbetet med att 
införa möjlighet till önskad tjänstgörings-
grad för de av Västerås stads medarbetare 
som inte har det idag.

komPEtEns
Kompetensförsörjningen och dess ut-
maningar är fortsatt ett av de viktigaste 
fokusområdena för staden. Konkurrensen 
om kompetenta medarbetare blir allt 
större. Inom det tekniska området leder 
konkurrensen med den privata marknaden 
till att strategiskt viktiga kompetenser är 
svårrekryterade, till exempel ingenjörer 
och spetskompetens inom vattenrening 
och markvärme. Inom skolan är bristen 
på sökande till lärarutbildningarna i 
kombination med  stora pensionsavgångar 
en viktig förklaring. Redan idag saknas 
förskol lärare, fritids- och specialpedagoger 
samt ämneslärare med rätt behörighet 
inom ma/no-ämnen, praktiskt estetiska 
ämnen och moderna språk. Sökande med 
rätt behörighet är få. Marknadsföringsin-
satser  genomförs för att väcka intresse för 
 Västerås och för att attrahera nya medar-
betare till Västerås stad.

Socialsekreterare är ett annat  område  
där det är väldigt svårt att rekrytera 
medarbetare med formell kompetens och 
erfarenhet. Vakanta tjänster behöver ibland 
klaras genom inhyrning av konsulter, men 
arbetet pågår med att bland annat insatser 
som uppstart av trainee program. 

Medarbetares möjligheter till kompe-
tensutveckling påverkar i allra högsta grad 

andel Med utländsk bakgrund
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Mångfalden bland medarbetarna i Västerås stad 
ska öka. Det mäter vi genom att titta på  andelen 
 medarbetare med utländsk bakgrund och vi 
ser att andelen är lägre inom organisationen 
Västerås stad än bland kommunens invånare. Dock 
följer vi samma utvecklingstakt och ökar med 
0,7  procentenheter per år.
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fyllnad (de färgade fälten) och i vilken 
riktning vi rör oss till 2015 (symbolerna). 
Totalt sett har en viss förskjutning framåt 
skett sedan förra uppföljningen.

råden och nio mål som mäts med hjälp av 
52 indikatorer. Genom åtaganden förplik-
tigar sig nämnder och styrelser att utifrån 
angivna förutsättningar uppnå uppsatta 
mål. Målen följs upp i årsredovisning och 
delårsrapporter. Planen utgör grunden för 
stadens verksamhetsuppföljning och för att 
god ekonomisk hushållning ska uppnås ur 
ett verksamhetsperspektiv.

I uppföljningen visas positiva iaktta-
gelser, förbättringsområden, några av 
indikatorerna samt en uppskattning om var 
vi befinner oss idag när det gäller målupp-

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

uppföljning av strategisk plan 

uppföljning av mål - strategisk plan

 dåligt  bra

▼ ▼ ●         framåt            bakåt         ingen rörelse

strategisk plan och uppföljning 2014 
finns i sin helhet på www.vasteras.se

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

Den strategiska planen har tre målom-

Västerås ska ha Sveriges bästa skola
PositiVa iakttagElsEr
• Mycket pågående utvecklingsarbete med 

fokus på förbättrad undervisning.
• Förbättrade studieresultat efter åk 9.
• Ökad lust att lära bland elever i grund-

skolan och på gymnasiet.
• Andelen unga som studerar eller är i 

arbete har ökat.

FörbättringsområdEn
• Kunskapsresultaten och likvärdig 

skola. Differensen avseende kunskaps-
resultaten har ökat mellan skolorna.

Västerås kommunala grundskolor presterar idag i nivå 
med aktuella medelvärden för riket. Grundskolan har 
det högsta resultatet under de 6 år som mätningarna 
visar. Skillnader i meritvärde är stort mellan pojkar och 
flickor. Flickorna ligger betydligt högre än pojkarna och 
har dessutom en positiv trend.

genoMsnittlig betygspoäng efter 
 Årskurs 3 pÅ gyMnasiet

nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014

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

Västerås kommunala gymnasieskolor presterar idag i 
nivå med aktuella medelvärden för riket och i nivå med 
tidigare år.

 dåligt   bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?
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placering i företagskliMat (svenskt 
näringsliv)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

72 57 29 56 76 39

Utbildningar, företagsspel, benchmarking och andra 
aktiviteter för ett förbättrat företagsklimat, samt 
 arbete med arbetsgrupp för elva olika verksamheter 
enligt övergripande handlingsplan, har redan gett 
en positiv effekt på placeringen i Svenskt näringslivs 
ranking.

PositiVa iakttagElsEr
• Rankingresultaten inom näringslivs-

klimatet har förbättrats bland annat 
genom nytt arbetssätt.

• Staden fortsätter att växa, åtgärder för 
ökat bostadsbyggande.

• Ny ingenjörsutbildning inom elkraft 
utvecklad.

• Ny etableringsgrupp riktat mot 
 handelsutveckling tillsammans med 
fastighetsägarna.

• Mångfaldsdagen för andra året i rad 
tillsammans med ABB, VLT , Handels-
kammaren och Länsstyrelsen.

Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv

 dåligt   bra

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

▼

PositiVa iakttagElsEr
• Fortsatt fokus på kvalitetsfrågorna.
• Fortsatt fokus på bemötande- och 

tillgänglighetsfrågorna.
• Andelen inköp från avtalsleverantörer 

ökar.

FörbättringsområdEn
• Inköpen från våra avtalsleverantörer men 

även av avtalade produkter kan öka 
ytterligare.

• Öka antalet servicegarantier.
• Andelen medarbetare som är födda 

utomlands eller som har föräldrar som 
är födda utomlands speglar inte andelen 
för orten.

Stadens verksamheter ska kännetecknas av
hög kvalitet och kostnadseffektivitet 

beMötande och 
tillgänglighet 2013 2014

Index 58 58

Hur nöjd är du med …

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

6,3 6,2

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

6,7 6,9

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

6,6 6,6

…möjligheter att komma i kontakt 
med kommunens högre chefer?

4,6 4,9

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning 
som genomförs vart annat år. När det gäller frågor 
kring upplevelsen av stadens bemötande och tillgäng-
lighet när kommuninvånare kontaktar oss är resultatet 
för helheten samma som förra undersökningen men 
vi går framåt avseende bemötande och möjlighet att 
komma i kontakt med kommunens högre chefer.

antal nya företag per År

2010 2011 2012 2013 2014

908 863 634 804 812

Hittills under den strategiska planens period (2012-
2014) har antalet företag ökat med 2 250 varav 228 
inom besöksnäringen.

antal gästnätter

2011 2012 2013 2014

342 000 310 000 352 000 380 000

Antal gästnätter fortsatte att öka inom alla besöks-
kategorier, såväl privata som affärs- eller evenemangs-
relaterade.

 dåligt   bra

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

▼

antal servicedeklarationer

nyckeltal 2012 2013 2014

Totalt 23 29 30

Servicedeklarationer förklarar vad du kan förvänta 
dig av stadens service och tjänster. Stadens kvalitets-
nätverk har under året arbetat med att se över och 
öka antalet servicedeklarationer som finns på stadens 
hemsida.

Under året har en ny struktur på servicedeklara-
tionerna tagits fram och vissa har slagits samman 
till en, så trots att totala antalet bara ökat med en 
 deklaration är de nu spridda på fler förvaltningar. 
Kvaliteten på deklarationerna har också utvecklats.

FörbättringsområdEn
• Samordningen i ”hängrännor” kan 

utvecklas/förbättras i gränssnitten.
• Vissa ansvarområden redovisas inte alls i 

detta sammanhang.
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PositiVa iakttagElsEr
•  Antalet polisanmälda brott har minskat 

och ett nytt kommun-polisavtal har 
undertecknats.

•  Västerås har klättrat från elfte till 
åttonde plats i Humanas Tillgänglighets-
barometer.

•  Samverkan med samhällets olika  aktörer 
har kontinuerligt vidareutvecklats.

FörbättringsområdEn
• Analysera vad som saknas inom olika 

områden och synliggöra det på ett 
tydligare sätt. 

• Kopplingen mellan indikator och 
 åtagande relativt svag.

I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv 

 dåligt   bra

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

●

anMälda brott per 100 000 invÅnare, 
jäMförbara städer
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Den totala polisanmälda brottsligheten per 100 
000 invånare i Västerås är 25 procent lägre 2013 i 
jäm förelse med 2008. Samtliga polisanmälda brott 
 minskade utom sexualbrotten.  

PositiVa iakttagElsEr
• Energianvändningen i kommunens 

 verksamheter fortsätter att minska
• Andelen förnybar energi fortsätter 

att öka.
• Västerås är kvar i toppskiktet i 

 Miljö aktuellts ranking.

FörbättringsområdEn
• Ställa etiska sociala krav vid upp-

handling.
• Upphandla större andel ekologisk mat 

till äldreomsorgen.
• Värmerelaterad energiförbrukning i 

kommunens fastigheter behöver minska 
i snabbare takt.

Andelen ekologiska livsmedel av stadens livsmedels-
inköp fortsätter att öka men vi kommer inte att nå 
målet 50 procent år 2015. Ny livsmedelsupphand-
ling under 2015 och att projektet Framtidens mat 
i Västerås fortgår är två viktiga faktorer för den 
 fortsatta ökningen.

Elförbrukningen i stadens verksamheter har minskat 
med 32 procent på tio år. Motsvarande minskning för 
värmeförbrukningen är 20 procent.

Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun 

 dåligt   bra

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

●
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andel tjänliga vattenprover, procentPositiVa iakttagElsEr
• Dagvattenpolicy och handlingsplan an-

togs av kommunfullmäktige under 2014.
• Ny badplats invigdes på Lögarängen i 

juni månad.

FörbättringsområdEn
• Ytterligare steg är nödvändiga för att 

öppna upp vandringsvägar i vatten-
dragen till och från sjöarna i Västerås.

• Minska övergödning från diffusa källor 
i stadens vattenförekomster. Åtgärder 
krävs från flera sektorer och nämnder.

Alla västeråsare ska ha tillgång till 
välmående vatten- och naturområden 

 dåligt   bra

Var befinner vi oss idag och i vilken 
 riktning rör vi oss?
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Badvattenkvaliteten påverkas av såväl väderför-
hållanden som yttre påverkan och är endast en av 
flera indikatorer på vattenkvaliteten i Mälaren.

vÅtMarker och daMMar

nyckeltal 2011 2012 2013 2014

Våtmarker (ha) 85 85 95 95

Antal dammar 
för dagvatten

16 18 18 19

Antalet våtmarker har ökat under planperioden 
och det finns planer för att nya våtmarker kommer 
 anläggas under kommande åren. 

PositiVa iakttagElsEr
• Flera förvaltningar/nämnder har 

aktivt genomfört invånardialog i olika 
 utvecklingsarbeten.

• Kontaktcenter har en fortsatt positiv 
utveckling.

FörbättringsområdEn
• Invånarnas möjlighet att komma i 

kontakt med och påverka i kommunala 
frågor kan utvecklas i alla nämnder/
förvaltningar.

Västeråsarna ska ha närhet till  
beslutsfattarna och känna sig delaktiga 

 dåligt   bra

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

▼

Medborgarundersökningens resultat 
nöjd inflytandeindex

nyckeltal 2011 2013 2014

högst/
lägst
2014

Information 57 55 55 67/41

Förtroende 51 49 52 66/25

Kontakt 50 47 49 66/39

Påverkan 43 43 43 58/26

Förtroendet för politiker, tjänstemän och beslut har 
ökat i senaste Medborgarundersökningen. Likaså 
möjligheten att komma i kontakt med politiker. Den 
upplevda möjligheten till information och påverkan är 
däremot oförändrad jämfört med föregående under-
sökning. Ingen undersökning gjordes 2012.
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FörbättringsområdEn
• Att hitta sätt att göra delmätningar på 

långsiktiga satsningar för att se att vi 
går åt rätt håll.

• Samlat informera och marknadsföra 
stadens utbud av kultur- och idrotts-
aktiviteter så att vi når alla grupper.

• Analysera vad som saknas inom olika 
områden och synliggöra det på ett 
 tydligare sätt. Det gäller samtliga 
 områden.

PositiVa iakttagElsEr
• Andelen nöjda medarbetare ligger 

fortfarande på en hög nivå.
• Andelen medarbetare med önskad 

tjänstgöringsgrad ökar.
• Andelen medarbetare som upplever 

stort engagemang ökar och så även 
ambassadörsindex.

FörbättringsområdEn
• Medarbetarnas upplevelse av möjlig-

heterna till relevant kompetensutveck-
ling har sjunkit.

• Den totala sjukfrånvaron ökar.
• Andelen medarbetare som känner sig 

stressade ur ett belastningsperspektiv 
ökar.

kreativitet, öppenhet och tolerans 
ska prägla Västerås stads verksamheter

 dåligt   bra

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

▼

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

frÅn Medarbetarundersökningen: 
 nöjdhet och rätt koMpetensutveckling

54

56

58

60

62

64

66

Andel medarbetare som får rätt kompetensutveckling

Andel nöjda medarbetare

2014201320122011

andel Medarbetare Med önskad arbetstid

2012 2013 2014

Andel medarbetare 
med önskad arbetstid

87 89 91

Arbetet med att införa önskad tjänstgöringsgrad i 
hela organisationen fortsätter och fler medarbetare 
 upplever idag att de har önskad arbetstid, 92 procent 
av männen och 91 procent av kvinnorna.

PositiVa iakttagElsEr
• Det pågår många stora satsningar och 

flera av dessa är långsiktiga.
• Medvetenheten om jämställdhet och 

skillnader mellan utbud och behov för 
flickor och pojkar inom olika områden 
har synliggjorts. 

• Samverkan inom staden och med andra 
organisationer inom viktiga områden 
skapar förutsättningar för en bra utveck-
ling inom fysisk och psykisk hälsa.

I Västerås ska alla barn och  
ungdomar ha goda uppväxtvillkor

 dåligt   bra

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

▼

andel elever soM MÅr bra eller 
Mycket bra

2010
fl/p*

2012
fl/p*

2014
fl/p*

Årskurs 7 84/89 84/92 81/94

Årskurs 9 78/84 77/87 71/87

Årskurs 2 gymnasiet 79/86 77/85 68/82

* FL/P = Flickor/pojkar

Skillnader i upplevd hälsa är stor mellan pojkar och 
flickor. Flickornas trend är dessutom negativ.
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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 2013.

 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

nettokostnader kronor per invÅnare
Politisk verksamhet 1

Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar 1

Insatser enl LSS 1

Räddningstjänst 1

Gator och vägar samt parkering 2

Miljö och hälsoskydd (myndighetsutövning) 2

Fritidsverksamhet 3

Näringslivsfrämjande åtgärder 3

Parker 3

Kulturverksamhet 4

Färdtjänst 4

Arbetsmarknadsåtgärder 4

Verksamheter där Västerås ligger i den fjärdedel som har högst 
kostnader per invånare är arbetsmarknadsåtgärder, färdtjänst och 
kulturverksamhet. För insatser enligt LSS, räddningstjänst, fysisk 
och teknisk planering samt politisk verksamhet ligger Västerås i 
den grupp som har lägst kostnader.

För kommunernas två största verksamhetsområden grundskola 
och äldreomsorg ligger Västerås i den grupp som har lägst 
kostnader. För förskola och gymnasieskola hamnar Västerås i 
den näst lägsta gruppen. Här har dock kostnadsläget ökat något 
jämfört tidigare år när Västerås även för dessa verksamheter 
fanns i den grupp som hade lägst kostnader. Inom individ- 
och familjeomsorgen har stadens kostnader gått från grupp 
2 (näst lägst) till grupp 3 (näst högst). De verksamheter som 
jämförs mot standardkostnaden utgör cirka 75 procent av den 
 kommunala budgeten.

avvikelse Mot strukturjusterad 
 standardkostnad (andel procent)
Grundskola 1

Äldreomsorg 1

Förskola och skolbarnsomsorg 2

Gymnasieskola 2

Individ- och familjeomsorg 3

1

2

3

4
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läsanVisning
Resultaten är indelade i fyra grupper, beroende på hur väl 
 Västerås resultat står sig jämfört med andra kommuner. 

 Västerås tillhör den bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst bästa gruppen.

 Västerås tillhör den näst sämsta gruppen.

 Västerås tillhör den sämsta gruppen.

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

Undersökningen genomförs årligen av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och på deras hemsida finns hela rapporten med 
alla kommuner: www.skl.se/kkik

rEsultatjämFörElsEr mEd andra kommunEr 2014
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. 2014 deltog 220 kommuner i undersökningen. 
Västerås har deltagit sedan 2009.

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

Resultaten kan vara 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.

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

Får svar på e-post inom två dagar 2 

Tar kontakt med Västerås stad via telefon och får ett 
direkt svar på en enkel fråga inom en minut

3 

Upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
Västerås stad

1 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på 
vardagar  

1 

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar 1 

Återvinningsstationens öppethållande utöver 08-17 
på vardagar

1 

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

3 

Handläggningstid för att få försörjningsstöd 1 

När det gäller svar på e-post, svar via telefon och bemötande vid 
kontakt med någon inom Västerås stad kommer resultaten från 
en extern undersökning som gjordes hösten 2014. Vårt totala 
 betyg har gått upp jämfört med 2013. Vi har förbättrat värden 
som bemötande, engagemang och rätt svar. Tyvärr har våra svars-
tider både för mail och för telefon gått ner lite. Detta beror främst 
på den ökning av ärenden som vi har haft under året. Inför 2015 
ser vi över bemanningen och schemaläggningen för att kunna 
svara lite snabbare. 

Senaste Medborgarundersökningen som gjordes under hösten 
2014 visar att västeråsarna har en fortsatt god attityd gällande 
bemötande och tillgänglighet. Inom organisationen har vi ett 
stort fokus på just dessa frågor och de vi är till för, nämligen 
kommuninvånarna.

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

rEsultatjämFörElsEr mEd andra kommuEr

trygghet * trend

Hur trygga invånarna i Västerås känner sig 3 

Antal vårdare som en hemtjänsttagare möter under 
14 dagar 

2 

Barn per personal i förskola 2 

Trygghet delas i den här undersökningen upp i den allmänna 
tryggheten i Västerås som ort och i Västerås stads verksamheter. 
Generellt känner sig västeråsarna mindre trygga än invånare 
i flertalet andra kommuner och det pågår aktiviteter för ökad 
trygghet, inte minst inom ramen för Värna Västerås och nätverket 
Tryggare City.
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Valdeltagandet 2014 är på ungefär samma nivå som vid förra 
valet men eftersom valdeltagandet i landet var högre så har vi i 
jämförelse med andra kommuner gått från att tillhöra den näst 
bästa gruppen till att tillhöra den näst sämsta.

I stadens kvalitetsarbete har det under de två senaste åren 
fokuserats mycket på att öka tillgängligheten på information 
och resultat, vilket även Medborgarundersökningens resultat ger 
kvittens på.

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

Skolresultaten har förbättrats. I årskurs 3 tillhör vi samma 
grupp som vid förra årets undersökning men trenden är bättre. 
När det gäller årskurs 9 har vi gått från näst sämsta till näst bästa 
gruppen. Även för gymnasieskolan tillhör vi samma grupp som 
vid förra årets undersökning men trenden är bättre.

Andel ungdomar som inte återkommer till socialtjänsten inom 
ett år minskar och orsakerna till försämringen behöver utredas. 
När det gäller resultatet för barn har istället andelen som inte 
återaktualiserats ökat.

inforMation och delaktighet * trend

Valdeltagande i senaste kommunvalet 3 

Hur god Västerås stads 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

1 

effektivitet * trend

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 3 

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

4 

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

3 

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 2 

Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8 2 

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor 2 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år 3 

Kostnad i förhållande till andel som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram

2 

Brukarnas bedömning av särskilt boende inom 
äldreomsorgen

3 

Kostnad för plats inom särskilt boende äldreomsorgen 1 

Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom äldreomsorgen 3 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 1 

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

4 

koMMunen soM saMhällsbyggare * trend

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år 3 

Invånare som någon gång under året erhållit  ekonomiskt 
bistånd

4 

Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare 1 

Företagarnas sammanfattande omdöme om företags-
klimatet i Västerås

3 

Sjukpenningtalet hos invånarna 2 

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning 2 

Miljöbilar i Västerås stads verksamheter 1 

Ekologiska livsmedel i Västerås stads verksamheter 1 

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

2 

Andelen förvärvsarbetande invånare har ökat något jämfört med 
föregående år och i jämförelse med andra kommuner tillhör vi nu 
inte längre den sämsta gruppen. 

När det gäller företagsklimatet är det resultatet i Sveriges 
kommuner och landstings undersökning Insikten som används 
här och någon ny har inte gjorts under 2014. Därför är resultatet 
oförändrat sedan förra året. I Svensk näringslivs årliga ranking 
har Västerås gått från placering 76 till 39 vilket är ett stort kliv 
framåt.

Vi ökar stadigt andelar miljöbilar och andelen ekologiska 
livsmedel i våra verksamheter och vi ligger i bästa gruppen i 
jämförelse med landets kommuner. Dock tappar vi i placering när 
det gäller ekologiska livsmedel beroende på att flera kommuner 
gjort ännu större framsteg.
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Organisationsschema 2015-01-01

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

stiftelser
i vilka västerås stad ingår i styrelsen

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

kommunfullmäktige
kommunrevisionen

teknisk produktionsstyrelse

styrelsen för proaros

nämnden för idrott och friluftsliv

skultuna kommundelsnämnd

miljö- och konsumentnämnden

byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

tekniska nämnden

äldrenämnden

nämnden för personer med 
 funktionsnedsättning

individ- och familjenämnden

grundskolenämnden

Förskolenämnden

överförmyndarnämnden

krisledningsnämnden

Valnämnden

Valberedningenkommunstyrelse

stadsdirektör

stadsledningskontor

barn- och utbildningsförvaltningen

sociala nämndernas förvaltning

tekniska kontoret

teknik- och idrottsförvaltningen

proaros

skultuna kommundelstjänst

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

stadsbyggnadsförvaltningen

Fastighetskontoret

kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

stadsarkivet

styrelsen för konsult och service konsult och service

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

kulturnämnden
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5

redovisning nämnder och styrelser 

Nämndernas driftredovisning, netto
    avvikelse
  bokslut budget mot budget
driFtrEdoVisning, mnkr  2014 2014 2014

anslagsfinansierad verksamhet
Barn- och ungdomsnämnd 2 349,0 2 328,6 -20,4
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 727,0 718,9 -8,1
Individ- och familjenämnd 719,0 683,5 -35,5
Nämnden för funktionshindrade 719,0 713,7 -5,3
Äldrenämnd 1 239,3 1 195,2 -44,1
Teknisk nämnd 372,8 378,6 5,8
Kultur-, idrotts- och fritidsnämnd 323,8 328,6 4,8
Byggnadsnämnd 23,2 23,2 0,0
Miljö- och konsumentnämnd 18,1 19,0 0,9
Skultuna kommundelsnämnd 101,7 99,0 -2,7
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 185,8 191,5 5,7
Kommunrevision 3,1 3,4 0,3
Överförmyndarnämnd 11,1 11,0 -0,1
Valnämnd 8,8 9,1 0,3

summa 6 801,8 6 703,3 -98,4

intäktsfinansierad verksamhet
Styrelse för proAros 6,9 -0,7 7,6
Styrelse för Konsult och Service 4,7 0,0 4,7
Fastighetsnämnd -2,8 -4,0 1,2
Fastighetsnämnd, exploatering 37,6 0,0 37,6
Fastighetsnämnd, reavinster 36,5 0,0 36,5
Fastighetsnämnd, nedskrivningar och övriga  -4,0 0,0 -4,0
jämförelsestörande poster
Teknisk nämnd, avfall och återvinning -5,5 -5,0 -0,5
Teknisk produktionsstyrelse 0,2 0,0 0,2

summa 73,6 -9,7 83,3

totalt styrElsEr och nämndEr 6 728,2 6 713,0 -15,2

centralt finansierad verksamhet
Mälardalens brand- och räddningsförbund (medlemsbidrag) 68,5 68,5 0,0
Interna poster, pensionsavstämn m.m. -9,7 -37,6 -27,9
KS Kommungemensam reserv 0,0 21,4 21,4
Social resursfond 1,2 4,6 3,4
Underhåll hamnen 6,0 6,0 0,0
Driftsbidrag flygplatsen 16,0 15,0 -1,0

summa 82,0 77,9 -4,1

Verksamhetens nettokostnader 6 810,2 6 790,9 -19,2
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5
redovisning nämnder och styrelser 

Verksamhetsredovisning
 redovisat redovisat skillnad skillnad
VErksamhEtsrEdoVisning, mnkr 2014  2013 2014-2013 2014-2013

Politisk verksamhet 71,8 60,9 10,9 17,8%

infrastruktur och skydd 328,3 304,3 24,0 7,9%
    varav
       – Gator, vägar och parker  159,1 186,2 -27,1 -14,6%
       – Räddningstjänst 68,5 67,3 1,2 1,8%

Fritid och kultur 373,1 370,2 2,9 0,8%
    varav
       – Fritid 208,5 206,7 1,8 0,9%
       – Kultur 164,6 163,5 1,1 0,7%

Pedagogisk verksamhet 3 023,6 2 954,1 69,5 2,4%
    varav
       – Förskoleverksamhet  844,6 837,1 7,5 0,9%
       – Grundskola och skolbarnsomsorg 1 538,5 1 486,1 51,8 3,5%
       – Gymnasie- och vuxenutbildning 640,5 630,3 10,2 1,6%

äldre och funktionshindrade 2 010,3 1 863,0 147,3 7,9%

individ- och familjeomsorg 701,0 643,9 57,1 8,9%

särskilt riktade insatser 96,8 118,0 -21,2 
   varav
       – Flyktingmottagning  -2,0 22,6 -24,6 
       – Arbetsmarknadsåtgärder 98,8 93,7 5,1 
       – Övrigt 0,0 1,7 -1,7 

affärsverksamhet 17,7 38,9 -21,3 
    varav
       – Tomträtter -36,3 -103,4 67,1 
       – Näringsliv och bostäder -99,4 18,5 -117,9 
       – Kommunikationer 146,7 120,9 25,7 
       – Avfallshantering 6,7 2,9 3,8 

gemensamt finansierad verksamhet 187,6 76,6 121,0 
   varav
       – Driftbidrag Västerås flygplats AB 16,0 15,0 1,0 
       – Pensioner, interna fördelningar m.m. 166,3 20,7 145,6 
       – Nedskrivningar 5,3 40,9 -35,6 

summa all VErksamhEt 6 810,2 6 429,9 380,3 

Nettokostnaderna per verksamhet skiljer sig från driftredovisningen per 
nämnd eftersom Västerås stads organisation gör att nettokostnaden 
för olika typer av verksamhet kan förekomma under flera nämnder. 
Verksamhetsredovisningen visar också kostnadsutvecklingen jämfört med 
2013 och inte avvikelser från budget. 

I budgeten 2014 kompenserades nämnderna för att möta löneökningar 
på 2,4 procent och övriga prisökningar på 1,1 procent. Ett generellt 
rationaliseringskrav motsvarande 0,7 procent av budgetramarna har getts 
till nämnderna inom skola, vård, omsorg, kultur och fritid. Övriga nämnder 
hade ett rationaliseringskrav på 1,0 procent.

kommentarer till kostnadsutvecklingen för vissa 
verksamhetsområden
Politisk verksamhet. Kostnadsökningen förklaras av valåret, med val till 
både EU-parlamentet samt riksdag, landsting och kommun.

infrastruktur och skydd. 2013 gjordes en engångssatsning på 
gatuunderhåll. Några sådana medel fanns inte i 2014 års budget.

äldre och funktionshindrade. Antalet hemtjänsttimmar har fortsatt att 
öka även under 2014. Det är främst antalet timmar för dem med ett stort 
vårdbehov som ökar. Antalet besökande till daglig verksamhet har ökat 
under 2014.

individ och familjeomsorg. Antalet vårdplaceringar för ungdomar och 
vuxna med missbruksproblem har ökat under 2014. 

centralt finansierad verksamhet. 2013 erhölls återbetalning av 
avtalsförsäkringar (AFA) på 91 mnkr, vilket förklarar del av skillnaden 
mellan åren.
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barn- och ungdomsnämndEn

Budget  Nettokostnad  Budgetavvikelse
2 328,6         2 349,0              -20,4

Tilldelningsekonomins resultat, +13,5 mnkr, förklaras till största 
delen, +27,2 mnkr, av färre barn i förskolan än budgeterat och 
fler barn på deltid. Fler barn än budgeterat i grundskolan medför 
ett underskott, -13,7 mnkr.

Verksamhetsekonomins resultat är -33,8 mnkr. Förskolans 
resultat, -10,0 mnkr uppkommer på grund av färre barn än 
 budgeterat och fler barn på deltid. Grundskolans resultat, 
-23,8 mnkr, uppkommer i år 6-9 och i särskolan. Huvuddelen av 
underskottet uppkommer i tre enheter.

utbildnings- och arbEtsmarknadsnämndEn

Budget  Nettokostnad  Budgetavvikelse

718,9         727,0     -8,1

Tilldelningsekonomins resultat, +11,4 mnkr förklaras till största 
delen av högre statsbidrag, +4,5 mnkr, till Vuxenutbildnings-
centrum och lägre kostnader, +6,3 mnkr, för köpta tjänster inom 
arbetsmarknadsavdelningen.

Av verksamhetsekonomins resultat, -19,5 mnkr, hänför sig 
-11,2 mnkr, till Hässlögymnasiet som avvecklats under året. Fyra 
gymnasieskolor redovisar underskott, -18,6 mnkr, medan övriga 
sju gymnasieskolor redovisar överskott, +8,9 mnkr. Beställarverk-
samheten redovisar +1,4 mnkr.  

redovisning nämnder och styrelser

Pedagogisk verksamhet
  förskola 2012  2013 2014

Totalt antal barn i förskoleålder *       9 018 9 157 9 344
Antal inskrivna barn i förskola        7 511   7 656  7 753
    - varav i enskild förskoleverksamhet       2 317  2 439 2 559
    - varav i pedagogisk omsorg          262    256  254

Andel inskrivna i förskoleverksamhet (%)  83,3   83,6    83,0
Andel i enskild förskoleverksamhet       30,8    31,8   33,0
Andel i pedagogisk omsorg            3,5      3,3     3,3

Nettokostnad förskola i mnkr        750,7   783,2   808,7   
Nettokostnad per barn i förskolan   103 000   105 500  107 800

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

  förskoleklass och grundskola 2012   2013 2014

Totalt antal elever i F-årskurs 9*    14 785  15 196   15 790
    varav i fristående skolor i Västerås       2 621   2 960  3 182
    varav i annan kommun**             169      184    198
 
Andel i fristående skolor i Västerås (%)   17,7   19,5   20,1
Andel i annan kommun (%)            1,1      1,2     1,2
Nettokostnad F-årskurs 9, mnkr      1 085,0 1 136,7 1 198,0
Nettokostnad per elev, kr       76 000   77 500   79 500

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

  gyMnasieskola         2012   2013     2014

Totalt antal elever i gymnasieutbildning   5 342   5 056  4 867
    varav i fristående skolor  i Västerås         1 955    1 881  1 793
    varav i annan kommun*     214  191      180

Andel i fristående skolor i Västerås (% 36,6    37,2    36,8
Andel i annan kommun (%)            4,0  3,8  3,7

Nettokostnad gymnasieskola, mnkr      479,0   480,9    500,4
Nettokostnad per elev, kr        89 700 95 100  102 800

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

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

intäkter och kostnader.

Nämnderna redovisar på detta sätt för att tydligt åtskilja 
rollen som nämnd med bidragsgivning på lika villkor, 
 oavsett utförare, från sin roll som driftansvarig för de 
 kommunala skolorna.
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I samverkan med Mälardalens hög-
skola genomförs satsningen Räkna med 
Västerås, för att utveckla undervisningen i 
matematik. 

Mälardalens Kompetenscentrum för 
Lärande är ett samarbete mellan Västerås 
stad, Eskilstuna kommun och Mälar-
dalens högskola. Denna samverkan är en 
satsning för att säkerställa kompetens- 
och verksamhetsutveckling som bygger 
på vetenskaplig grund i de pedagogiska 
verksamheterna.

Västerås ligger långt fram när det gäller 
informations- och kommunikationsteknik 
och driver flera projekt inom området. Ett 
exempel är Digital arena som  syftar till att 
skapa en gemensam plattform som främjar 
användningen av IKT samt dess innova-
tionspotential i lärande och undervisning. 
Ett annat exempel är Strategier för lärande 
som syftar till att öka användningen av 
modern teknik i förskolan och skolan, i 
linje med läroplanerna. Målet är att barn 
och elever ska kunna använda modern 
teknik för att söka kunskap, kommunicera, 
skapa och lära.

andel elever (%) soM när MÅlen i saMt-
liga äMnen per skolforM och kön 2012-2014 

Årskurs 9 2012 2013 2014

VÄSTERÅS TOTALT 75,5 76,6 76,8

Flickor
Pojkar

80
71

79
74

80
74

RIKET TOTALT 77,4 77,0 77,4

Flickor
Pojkar

81
74

80
74

80
74

gymnasiEskola
Arbetet med att effektivisera lokal-
användandet och komma tillrätta med ett 
negativt ekonomiskt resultat inom den 
kommunala gymnasieskolan fortsätter. 

Hässlögymnasiet har avvecklats under 
året. Stort fokus på effektivisering. Två 
skolor har varit föremål för särskilda 
åtgärdsprogram under året, med positiv 
resultatutveckling som följd. 

Huvuddelen av gymnasierna har 
ekonomi i balans. Totalt en rejäl resultat-
förbättring för gymnasieverksamheterna 
under året.

resultat från Pn-enkäten*:
barns och vÅrdnadshavares syn pÅ 
 förskolan 2012-2014 (andel positiva svar) 
fristÅende förskolor inoM parentes

förskola 2014

trivsel
Tycker du om att vara i förskolan?  

88
(85)

trygghet
Jag känner mig trygg när mitt barn är i 
förskolan 

98
(99)

* Pedagogiska nämndernas enkät.

grundskola

Förvaltningens största fokus under 2014 
har varit att stärka kunskapsutvecklingen 
och resultaten hos eleverna genom att 
lyfta de pedagogiska frågorna, så att vi når 
en ökad kvalitet i undervisningen. 

Ytterligare förstelärare har rekryterats, 
som en del i en nationell reform, och nu 
finns 116 i grundskolan. Syftet med refor-
men är att göra läraryrket mer attraktivt 
och att garantera en god undervisning för 
eleverna. Uppdraget som förstelärare ges 
till särskilt yrkesskickliga lärare. De har 
tydliga uppdrag som kollegial handledning 
och som handledare för studenter och 
pedagogisk utveckling.

Barn- och ungdomsnämnden har 
fortsatt satsningen på läsa-, skriva- och 
räknagarantin. Uppföljningen av elevernas  
resultat ska ske tidigare och bli tydligare.

Förskola
I stort sett alla småbarnsavdelningar har 
deltagit i Läsrörelsens projekt Berätta, 
Leka, Läsa, som riktar sig till de yngsta 
barnen i förskolan.  

Fortsatt deltagande i projektet Kreativt 
återanvändningscenter, som flyttat in 
i lokaler på Råby. Utbildning i centrets 
pedagogiska tankar har hållits för ett antal 
pedagoger. Målet för centret är att vara 
ett stöd till förskolorna i deras kreativa 
processer, öka miljömedvetenheten och 
minska konsumtionen av leksaker och 
annat material.  

Satsning på IKT (informations- och 
 kommunikationsteknik i förskolan: 
utbyggnad av nätverk, inköp av lärplattor 
som  pedagogiska verktyg och IKT-mentor 
för stöd och kompetensutveckling till 
 en heterna. Västerås förskoleverksamhet 
deltog på SETT-mässan i Stockholm och 
ledde uppskattade work-shops som 
 presenterade Västerås satsning.

En ny enhet, förskolans specialpeda-
gogiska stöd, startade sin verksamhet 
under augusti som ett led i arbetet med 
att stärka alla barns möjligheter till en 
likvärdig förskola. 

Under 2014 genomfördes fördjupad 
tillsyn på sammanlagt tio kommunala  och 
elva fristående förskolor. Resultatet från 
tillsynen visar överlag på en verksamhet 
kännetecknad av hög kvalitet.   
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FrämjandE och FörbyggandE 
VErksamhEtEr
Sommaraktiviteten Try-it IDA hade cirka 
1 000 deltagare med många föreningar i 
samverkan. 

Med medel från budgeten för barn 
i ekonomisk utsatthet kunde Try-it IDA 
fortsätta utveckla 40-veckorskoncept. 
Under dessa veckor var det 140 barn i 
veckan som deltog och det var 14 kultur- 
och idrottsföreningar som genomförde 
konceptet.

Besöken i fritidsgårdsverksamheten har 
minskat något under året, från 13,3 besök 
i snitt per västeråsungdom till 12,6 besök.

Dagkoloni på Ängsö och Björnöborg 
genomfördes för barn i åldern 7-12 år.

VuxEnutbildning
Västerås stad erbjuder ett brett utbud av 
gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna. 
 Informations- och vägledningsverksam-
heten har varit omfattande. 

Efter beslut i nämnden, har en ny typ 
av upphandling genomförts. En så kallad 
tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen 
innebär mer av kundval. Den studerande 
väljer själv bland deltagande utbildnings-
anordnare.

Räkna med vux – är en kartläggning av 
matematikundervisningen inom vuxenut-
bildningen, för att bättre individualisera 
stödet till varje elev. 

Inom gymnasiet har 61 förstelärare 
anställts för att bidra till att utveckla 
kvaliteten i undervisningen. De har tydliga 
uppdrag såsom kollegial handledning, 
handledare för studenter och pedagogisk 
utveckling.

Gymnasieskolans betygsresultat visar 
huvudsakligen en förbättring 2014.

andel elever (%) Med slutbetyg inoM 4 
År per huvudMan. prograM 2012-2014

progr. 2012-2014 2012 2013 2014

Västerås kommunala 82,1 83,0 82,2

Västerås fristående 82,9 81,7 84,0

Riksgenomsnitt 76,7 76,6 76,4

gymnasiEsärskola

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

Fler förstelärare rekryterades till 
 Lidmanska gymnasiet.

Undervisningen i svenska för invandrare 
(SFI) har ökat kraftigt i volym under året. 
Vi har, hittills, ändå klarat av att erbjuda 
utbildning inom lagstadgad tid.

arbEtsmarknad
Fortsatt engagemang och kvalitetsmässiga 
förstärkningar för ungas etable ring på 
arbetsmarknaden, bland annat genom 
satsningen Ung Resurs.

I en riktad ettårssatsning tillfördes 
15 mnkr för satsning på ungdomsjobb/
praktik.

Projektet Samjobb startade under året. 
Projektet, som är tvåårigt, genomförs 
i samverkan med Samhall och Arbets-
förmedlingen. Samjobb innebär att 20 
ungdomar med funktionsnedsättning får 
arbeta i kommunens förvaltningar.

Projektet Chance 2 Change har nu 
pågått under två år och visar redan goda 
resultat, där flera har fått arbete och gått 
in i studier från ett totalt utanförskap med 
kriminalitet. Projektet går nu in på sitt 
sista år och intentionen är att projektet ska 
implementeras som ordinarie verksamhet.

Uttrycket En väg in är nu väl etable-
rat, det vill säga varje individs vilja samt 
fysiska, psykiska och kunskapsförutsätt-
ningar kartläggs, för att tillsammans med 
individen hitta hållbara lösningar.
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hur stor andel av eleverna i Årskurs 9 är behöriga till yrkesprograM?

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till 
 yrkesprogram på gymnasiet har ökat jämfört med de 
två föregående åren.
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hur stor andel elever fullföljer gyMnasieutbildningen i koMMunen?

Andelen elever som fått ett slutbetyg inom fyra år har i 
Västerås legat på en stabil nivå kring 75 procent under 
en längre tid.
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äldrEnämndEn

Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse
1 195,2 1 239,3 –44,1

Äldrenämndens ekonomiska resultat för 2014 blev -44,1 mnkr, 
vilket motsvarar 3,7 procent av nämndens budgetram. 

Hemtjänst i ordinärt boende står för den största avvikelsen, 
-32,3 mnkr, och beror på att antalet utförda hemtjänst timmar  
fortsatt öka kraftigt. Servicehus redovisar en avvikelse på 
-10,7 mnkr, vilket också beror på fler utförda hemtjänsttimmar. 
Bostadsanpassningsbidrag visar på en avvikelse med -4,9 mnkr. 
Förseningen av det nya äldreboendet Hälleborg har dock på-
verkat bokslutet positivt, +5,7 mnkr.

nämndEn För FunktionshindradE

budget 2014 utfall 2014 avvikelse
713,7 719,0 –5,3

Nämnden för funktionshindrades ekonomiska resultat för 2014 
visar ett budgetunderskott på -5,3 mnkr, vilket motsvarar 0,7 
procent av nämndens budgetram. 

Personlig assistans visar på ett underskott med -6,3 mnkr, 
 vilket beror på att antalet personer som har personlig  assistans 
har ökat under 2014. Sjuklönekostnaderna för personliga 
 assistenter har också varit ovanligt höga under året. Daglig verk-
samhet redovisar ett underskott på -5,0 mnkr. Underskottet beror 
på att antalet deltagare ökat mer än vad som var beräknat. Mot 
dessa underskott står bland annat den budgetreserv på 4 mnkr 
som bidragit till att begränsa nämndens totala negativa resultat.

redovisning nämnder och styrelser 

Vård och omsorg

  verksaMhetsMÅtt och nyckeltal 2012  2013 2014

hemtjänst
Antal utförda tim 65 – w år 944 444 964 777 1 040 358
Antal personer 65 – w år 2 476 2 387 2 386
Antal utförda tim – 64 år 187 484 205 602 222 181
Antal personer – 64 år 322 458 520

lss, verkställda beslut
Personkretstillhörighet  962 995 1 022
Personlig assistans 238 237 251
Daglig verksamhet 475 499 547

Försörjningsstöd
Antal hushåll, totalt 3 830 3 779 3 690
Snitt bidragstid i månader 6,59 6,55 6,55

Flyktingar
Antal mottagna flyktingar 183 619 639

indiVid- och FamiljEnämndEn

Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse
683,5 719,0 –35,5

Individ- och familjenämndens utfall för 2014 blev 719,0 mnkr, 
vilket är en avvikelse mot budget med -35,5 mnkr. Kostnader för 
vård- och behandling avviker mot budget med totalt -46,4 mnkr 
och av dessa står gruppen ungdomar för -29,3 mnkr. 

Utfallet för flyktingmottagandet har överskridit budget med 
-1,9 mnkr. Försörjningsstöd redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med +7,2 mnkr vilket beror på att antalet hushåll med 
försörjningsstöd har minskat något under året. Bidragstiden 
 ligger dock kvar på samma nivå som året innan och andelen 
hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd har bara minskat 
marginellt. Dessvärre har gruppen med mycket långvarigt bidrags-
beroende fortsatt att öka. Även andelen barn i familjer med 
ekonomiskt bistånd har ökat och ligger över riksgenomsnittet 
som är 7,4 procent. 

Resultat från Socialstyrelsens nationella brukarunder-
sökning inom äldreomsorgen.
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hur nöjda är brukarna Med sitt särskilda boende? 
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sveriges mest moderna äldreboende
I december invigdes Hälleborg, Sveriges 
mest moderna äldreboende som bland 
annat är först i landet med digitala 
sensorgolv. Tekniken som installerats på 
Hälleborg ska ge såväl ökad vårdkvalitet 
som bättre arbetsmiljö. Sensorgolven ger 
möjlighet till tillsyn med digitalt stöd och 
känner till exempel av om någon faller. Alla 
larm är tysta och kopplade till personalens 
mobila enheter, vilket reducerar stör-
ningsmoment och skapar en lugn miljö. 
Hälleborg har totalt 120 lägenheter för 
132 boende, tolv rum är byggda för par. 

daglig verksamhet
Inom daglig verksamhet finns sex LOV- 
leverantörer, varav två kommunala. Det var 
547 arbetstagare inom verksamheten.  

Antalet deltagare inom daglig verk-
samhet enligt LSS ökade kraftigt under 
året. Ökningen beror på att fler perso-
ner  får  diagnoser inom diagnoskriteriet 
autismspektrumtillstånd, och därmed tillhör 
personkretsen enligt LSS. Fler personer an-
söker om daglig verksamhet som LSS-insats 
efter avslutad kontakt med Arbetsförmed-
lingen, då de inte kan stå till arbetsmarkna-
dens förfogande utan fortsatt stöd. 

Den stora ökningen av deltagare kan 
bero på ökad kännedom om möjlighet till 
val enligt LOV. Ytterligare en orsak kan vara 
bristande resurser hos andra myndigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
som behöver stöd i arbetslivet.

Personlig assistans
Kostnaderna för personlig assistans ökar. 
Västerås stad har liten möjlighet att 
påverka dessa när Försäkringskassans 
beslut medför ett kostnadsansvar för 
kommunerna med 20 timmar per vecka för 
varje person. De kommunala besluten om 
personlig assistans enligt LSS, där kommu-
nen har hela kostnadsansvaret, har endast 
ökat marginellt. 

Målgruppen tenderar att öka av flera 
anledningar. Antalet personer över 65 år 
med bibehållen personlig assistans ökar 
då målgruppen idag uppnår en längre 
livslängd. Sjukvården räddar allt fler för 

årEts VErksamhEt
hemtjänst
Äldrenämnden hade vid årsskiftet 17 
leverantörer för insatser enligt LOV, varav 
två kommunala. Kostnaden för hemtjänst 
har stigit kraftigt de senaste åren och har 
sedan 2008 nästan fördubblats. 

Några förklaringar till årens kostnads-
ökningar är att äldreomsorgens målgrupp 
är skör, fler multisjuka äldre med komplexa 
behov  jämfört med tidigare. Samtidigt har 
antalet korttidsplatser minskat under åren 
i kombination med ökat behov av platser 
i särskilt boende. Sammantaget ökar 
det behoven av hemtjänst och därmed 
kostnadsbilden. En annan förklaring är en 
förändrad ersättningsmodell som påverkat 
volym- och kostnadsökningar. Ytterligare 
förklaring är ändrade riktlinjer under åren, 
senast 2014 innebärande mer generösa 
beslut. Kontinuerliga uppföljningar av 
befintliga biståndsbeslut har heller inte 
kunnat genomföras i önskvärd omfattning.

Under hösten gjordes en genomlys-
ning av beräkningsmodellen för beviljade 
insatser, utförda timmar och ersättning 
till hemtjänstutförarna. Översynen var ett 
led i pågående arbete med att bromsa 
kostnaderna för hemtjänst. Resultaten 
visade bland annat att nuvarande beräk-
ningsmodell för insatser och tidsåtgång, 
riskerar att generera fler beviljade timmar 
än vad behovet är. Resultaten visade även 
att nämndens ersättning till utförarna var i 
linje med jämförbara kommuner.

mistEl
Ett treårigt projekt, Mötesplats för 
Innovation i Samverkan – Testbädd för 
Livskvalitet (MISTEL) är en arena för möten 
mellan innovatörer och blivande användare 
av innovationerna. Målsättningen är att 
testbädden efter 2016 ska vara permanent 
etablerad med varaktig finansiering. Under 
första året har struktur och process för 
Mistels arbete skapats. Parallellt har pro-
jektet möjliggjort för ett tiotal innovatörer 
att testa sina innovationer tillsammans 
med blivande användare. 

index ekonoMiskt bistÅnd, 2009 = 100
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och sammansatt problematik, psykiatrisk 
och social. Vårdkostnaderna för dessa 
grupper är oftast höga och leder inte sällan 
till sammanbrott och nya placeringar. 
Jämförelser med andra kommuner visar 
att Västerås stad har ett sämre resultat för 
ungdomar som återaktualiseras inom ett år 
efter avslutad insats.

Den andra stora kostnadsökningen rör 
LVM-vård och boendeplaceringar av vuxna 
missbrukare. 24 procent av kostnaderna 
gick till LVM-placeringar, 26 procent till 
köp av boenden. 

Ensamkommande flyktingbarn
Antalet ensamkommande barn har ökat 
kraftigt under året. Individ- och familje-
nämnden utökade avtalet med Migrations-
verket från augusti 2014. Redan tidigare 
använde Migrationsverket sig av den nya 
lagstiftningen som ger dem rätt att anvisa 
till kommun som saknar avtal eller har för 
få platser i förhållande till det beräknings-
tal som presenterats. Totalt anlände 70 nya 
barn till Västerås.

Under året har två nya kommunalt driv-
na boenden startats för ensamkommande 
barn. Även ett stort antal externa platser i 
hem för vård eller boende har fått köpas i 
andra kommuner.

bostad – hemlöshet
Bostadsmarknaden har under 2014 präg-
lats av stor efterfrågan och liten tillgång på 
hyreslägenheter. Genom samverkansavtalet 
med fastighetsägarna fick individ- och 
familjenämnden 137 lägenheter. Av dessa 
gick 80 till Socialkontor vuxen och 57 till 
Integrationsenheten. 

Antalet hemlösa som rapporterades i 
2014 års hemlöshetskartläggning var 750 
personer, vilket är en markant ökning i 
jämförelse med 2013 då 552 rapportera-
des som hemlösa.

Antalet uteliggare ökade från 28 till 39 
personer, antalet boende på härbärge från 
19 till 22. De båda kategorierna ökade 
tillsammans med cirka 30 procent.

tidigt födda barn där konsekvenserna kan 
innebära stora omvårdnadsbehov till följd 
av omfattande funktionsnedsättningar hos 
barnen. Det blir allt vanligare att ansöka 
om personlig assistans för dessa barn i ett 
mycket tidigt skede i livet.

myndighetsutövning – brist på 
socionomer
Bristen på socionomer har varit stor i hela 
landet. I Västerås har detta blivit särskilt 
tydligt på enheterna inom Social kontor 
barn och ungdom som haft många 
vakanta tjänster under året. Samtidigt har 
kraven på handläggning skärpts. Social-
styrelsen har utkommit med nya före-
skrifter om dokumentation i verksamheten. 
Nya föreskrifter och allmänna råd har 
också getts ut om arbetet kring våld i nära 
relationer. Alla våldsutsatta barn och barn 
som bevittnat våld ska utredas om behov 
av stöd och hjälp.

Antalet aktualiseringar av barn- och 
ungdomsärenden har ökat med drygt 18 
procent till myndighetskontoren. Det är 
delvis ett resultat av att råd- och stödverk-
samheten för barn och ungdomar minskat 
utifrån krav på att individuella insatser 
till barn och ungdomar måste föregås av 
biståndsbeslut enligt Socialstyrelsen och 
att fler ensamkommande barn anvisats till 
kommunen.

Antalet aktualiseringar av vuxna med 
missbruksproblematik ökade med 12 
procent och inledda LVM-utredningar med 
49 procent. 

Fortsatt höga vårdkostnader
Antalet vårddygn på institution för barn 
har ökat marginellt jämfört med föregåen-
de år. Under senare delen av året har det 
varit fler placeringar av barn i tolvårs-
åldern till följd av grov kriminalitet och 
 utagerande beteende. 

För ungdomar redovisas en stor 
ökning av placeringar på institution, nio 
års placeringar fler, vilket är den största 
anledningen till att budget för vård-
kostnader överskridits. Fler placeringar 
på SIS-institutioner, fler placeringar av ung-
domar med kraftig självskade problematik 

avvikelse frÅn standardkostnaden för 
äldreoMsorgen i procent
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Västerås har näst lägst kostnader i gruppen för 
äldreomsorg.
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Västerås har lägst kostnad i gruppen, i förhållande 
till standardkostnaden för individ- och familjeom-
sorg, men kostnaden har ökat jämfört med 2012.

avvikelse frÅn standardkostnaden för 
personer Med funktionsnedsättning
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Västerås har näst högst kostnad i jämförelse-
gruppen, i förhållande till standardkostnaden, för 
 insatser till personer med funktionsnedsättning. 
Trots detta betalar Västerås en hög avgift i det 
 särskilda utjämningssystemet mellan landets kom-
muner avseende insatser enligt LSS-lagstiftningen.

Standardkostnaden visar vilken kostnadsnivå 
kommunen ska ha för att motsvara rikssnittet när 
hänsyn tagits till kommunens struktur avseende 
åldersammansättningen i befolkningen, invånarnas 
sociala bakgrund med mera. 
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tEkniska nämndEn, aVFall och åtErVinning

Budget Resultat Budgetavvikelse
-5,0 -5,5 -0,5

• Intäkterna inklusive ränteintäkter var 1,9 mnkr lägre än 
budget. Intäkten minskade för att fler kunder valde en billigare 
abonnemangsform. Antalet kunder med osorterat abonne-
mang, som betalar högre avgift per hämtställe,  minskade. 
Intäkter för slamtömning och andra tilläggstjänster minskade.

• Kostnaden för verksamheten var totalt 1,4 mnkr lägre än 
budget. Positiva effekter var bland annat att kostnaden för be-
handling av material minskade och att kostnaden för inköp av 
sopkärl, när hemkompostabonnemangen försvann, redovisades 
som en investering, med förbättrat resultat som följd.

• Negativa effekter var bland annat att projektet tömnings-
registrering kostade mer än budget och att kostnaden för 
kringtjänsterna kärltvätt och slamtömning ökade på grund av 
ökande volymer.

byggnadsnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
23,2 23,2 0,0

• Under 2014 bestod byggnadsnämnden av två förvaltningar 
som slogs samman till en förvaltning från 1 september 2014. 
Båda förvaltningarna redovisade under 2014 en budget-
avvikelse på 0 mnkr.

• Både de totala intäkterna och de totala kostnaderna understeg 
budget med 0,3 mnkr. Intäkterna för lantmäteriet minskade 
något. Personalkostnaden för de två förvaltningarna var totalt 
0,9 mnkr lägre än budget. Det berodde bland annat på att från 
1 september försvann en chefstjänst efter sammanslagningen 
till en förvaltning och en ny tjänst som kommunikatör var 
vakant. 

miljö- och konsumEntnämndEn

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse
19,0 18,1 0,9

• Miljö- och konsumentnämndens nettokostnad var 18,1 mnkr, 
det vill säga 0,9 mnkr lägre kostnad än budget. Intäkterna 
var 0,9 mnkr högre än budget, främst för att nämnden fick 
750 kkr i bidrag från stadsledningskontoret för att ta fram en 
kemikalie handlingsplan. Samtidigt ökade personalkostnaden 
med 0,9 mnkr jämfört med budget eftersom projektmedel 
användes för anställning av en projektledare. Vissa planerade 
aktiviteter kopplade till handlingsplanen för kemikalier senare-
lades till 2015. Det medförde lägre kostnader än budgeterat 
för projektet och påverkade nämndens utfall totalt. En förstärk-
ning inom hälsoskyddet för att komma i kapp med tillsynen av 
skolor och förskolor påverkade också personalkostnaden.

tEkniska nämndEn 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse

378,6 372,8 5,8
• Vinterväghållningen kostade 1,7 mnkr mindre än budget 

 exklusive kapitalkostnader, på grund av mild vinter.
• Kapitalkostnaden, det vill säga räntor och avskrivningar var 

totalt 1,9 mnkr lägre än budget. Det berodde främst på lägre 
investeringsnivåer. 

• Parkeringsverksamheten fick ett resultat som var 3,1 mnkr 
bättre än budget. Det berodde på att intäkterna totalt ökade 
2,7 mnkr, varav 1,3 mnkr var ersättning för parkeringslösen 
från Mimer.

• Nedskrivning av anläggningar gjordes för 1,0 mnkr, på grund 
av att de inte längre var i funktion. Nedskrivningen omfattade 
lekplats investeringar för 0,6 mnkr och gatuinvesteringar för 
0,4 mnkr.

• Gilltuna truckstopp blev inte färdigställt under perioden. Det 
förbättrade resultatet med 0,8 mnkr.

• Fysisk planering kostade 1,0 mnkr mindre än budget. Orsaken 
var framförallt vakanser.

• Parkverksamheten kostade 2 mnkr mer än budget. Orsaken var 
ökade kostnader för tillkommande uppdrag, ökade kostnader 
för akut/skada och att för många planerade driftåtgärder 
genomfördes.

redovisning nämnder och styrelser 

Tekniska verksamheter, infrastruktur och miljö

  tre År i saMMandrag 2012  2013 2014

Planuppdrag
Inkomna planuppdrag 13 7 22
Lagakraftvunna detaljplaner 12 9 9
Överklagade detaljplaner per 31/12 4 3 2

bygglov
Inkomna bygglov 1 306 1 410 1 470
Beviljade bygglov 996 1 189 1 019
varav för bostäder (antal lägenheter) 444 907 677
varav för småhus 36 85 74
   
lantmäteriförrättningar
Inkomna förrättningar 95 103 113
Kö förrättningar 229 229 217
   
miljö och hälsa   
Antal konsumentkontakter hos 
Konsumentjuridisk rådgivning 2 219 2 141 1 635
Antal konsumentbesök till 
Konsumentjuridisk rådgivning 205 223 125
Antal enbostadshus med radonhalt över riktvärdet 3 100 2 500 2 300
Antal livsmedelskontroller 1 190 1 152 944
   
kollektivtrafik   
Resande stadsbusstrafiken (miljoner resor per år) 6,8 i.u. 8,3
Resandeförändring (från 2009)   34%
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Energi- och klimatrådgivning
Energisparkampanjen gästade fyra 
områden under året. Många intresserade 
västeråsare fick rådgivning och kännedom 
om vad energi- och klimatrådgivningen 
kan erbjuda ökade. Kampanjen kommer att 
fortsätta nästa år.

miljö- och konsumentnämnden
En handlingsplan för kemikalier togs fram 
under året. Syftet med handlingsplanen 
är att begränsa spridningen av farliga 
kemikalier i Västerås. Handlingsplanen 
beslutades av fullmäktige i december.

Tillsyn av förskolor och skolor var ett 
prioriterat område under 2014. Totalt 
inspekterades 211 verksamheter.

Stora insatser gjordes för att uppfylla 
målen i handlingsplan för radon.  Under  
2014 fortsatte förvaltningen att upp mana 
fastighetsägare av flerfamiljshus som inte 
mätt eller sanerat i tillräcklig omfattning, 
att redovisa radonförhållandena i sina 
fastigheter.

Med utgångspunkt från vattenplanen 
bedrev förvaltningen tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar äldre än 20 år.

smartkoll
18 augusti 2013 fick Västerås ett nytt 
trafikutbud i kollektivtrafiken. Nytt var sju 
stadslinjer med rakare linjer för  snabbare 
framkomlighet, tätare avgångar och 
busstrafik längre tid på kvällar och nätter. 
Tre nya servicelinjer ersatte de gamla 
Aros linjerna och förorterna fick ett bättre 
utbud. Antalet delresor var cirka 8,3 mil-
joner  2014. Det ska jämföras med att det 
var cirka 6,8 miljoner delresor 2012, före 
förändringen. Resandet bedöms ha ökat 
cirka 34 procent jämfört med 2009. Det 
betyder att målet att öka resandet med 40 
procent snart nås. Resandestatistiken kan 
inte jämföras helt och hållet eftersom att 
det är delresor som mäts och med ett för-
ändrat linjesystem kan det vara färre eller 
fler delresor i snitt för en enskild resa.  

I augusti fick linje 4 tätare avgångar 
under de tider då flest åker buss.

De kundnöjdhetsmätningar som 
gjordes varje månad visade att Västerås 

varav sex av dem avsåg bostadsbyggna-
tion. Detaljplanerna som avsåg bostads-
byggnation var Stadsträdgården/Fågelvik, 
 Skultuna-Tibble, kvarteret Kol, Skerike- 
Tibble och kvarteret Illern. Dessa omfattade 
nyproduktion av cirka 125 lägenheter. 
Vägplanen för Gäddeholmsvägen och två 
detaljplaner för byggnation av vägar för 
kollektivtrafiken vann laga kraft. 

Bygglov beviljades för byggnation av 
677 lägenheter och 74 småhus. Det inne-
bar en minskning jämfört med rekordåret 
2013, då hela 907 lägenheter fick bygglov. 
Samtidigt nästan fördubblades byggsam-
råden/startbeskeden. 

lantmäteriförrättningar
Konjunkturen medförde färre inkommande 
ärenden inom fastighetsbildning och lant-
mäteriuppdrag kopplat till småhusbygg-
nation. Fokus för lantmäteri förrättningar 
var att handlägga ärenden för bostads-
produktion och åtgärda äldre ärenden. Vid 
årsskiftet fanns fortfarande en stor kö av 
ärenden som väntade på handläggning.

mälardalskartan
Ett delprojekt inom samarbetet 4 Mälar-
städer (Västerås, Eskilstuna, Enköping 
och Strängnäs) är en gemensam kart-
tjänst och under året publicerades den 
första  etappen.   Den publika tjänsten ger 
information om ledig näringslivsmark och 
detaljplaner för de fyra kommunerna.

Förändringar i plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen förändrades efter 
riksdagsbeslut under 2014, vilket på-
verkade byggnadsnämndens verksamhet. 
Till exempel infördes Attefallsregler, där till 
exempel ett hus på 25 kvm kan byggas 
utan bygglov om vissa regler följs. 

Från 1 januari 2015 finns det ett ökat 
utrymme för avvikelser från detaljplan för 
en åtgärd som är förenlig med detalj-
planens syfte och innebär en annan 
använd ning som är ett lämpligt komple-
ment till det som bestämts i planen. 

Viktiga händElsEr
stadsbyggnadsförvaltningen 
 bildades 1 september
I juni beslutade byggnadsnämnden att 
stadsbyggnadskontoret och lantmäteriför-
valtningen skulle slås samman till stads-
byggnadsförvaltningen från 1 september 
2014. Sammanslagningen av förvaltning-
arna bedömdes ge ökad effektivitet. En 
chefstjänst togs bort vid sammanslagning-
en. Istället kommer en ny kommunikations-
tjänst att inrättas. Sårbarheten bedöms 
minska för förvaltningen.

utvecklingen av Västerås 
Stadsbyggnadskontoret arbetade under 
året med flera utvecklingsprojekt som 
till exempel det fortsatta arbetet med 
stationsområdet 3B och resecentrum, 
planprogram för Kopparlunden, utredning 
kring Pilgatan, ortsanalys för Skultuna 
och framtagande av parkeringsriktlinjer.  
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetade även 
aktivt med utveckling av City.

detaljplaner och bygglov
Behovet av nya bostäder är fortsatt stort. 
Därmed var det viktigt att fokusera på 
planering för att klara bostadsförsörjning-
en. Västerås stad arbetar för närvarande 
med flera bostadsplaner som kan ge 3 200 
lägenheter de närmaste åren. Öster Mälar-
strand växer och förtätningen i centrum 
fortsätter. Pågående detaljplaner för nya 
bostäder inom Öster Mälarstrand omfattar 
cirka 700 lägenheter, Gideonsbergsskolan 
cirka 200 lägenheter, Pilgatan cirka 700 
lägenheter och Wenströmska gymnasie-
skolan cirka 500 lägenheter. 

En prioriterad uppgift var att ta fram 
 bostadsplaner som gör det möjligt att 
bygga bostäder i hela staden. Det planeras 
även bostader utanför Västerås tätort, 
bland annat en ny etapp i Gäddeholm med 
200 lägenheter samt i Irsta, Skultuna och 
Dingtuna. Ett av uppdragen i översikts-
plan Västerås 2026 var att förtydliga 
riktlinjerna för byggnation på landet. I 
september  antog byggnadsnämnden de 
nya  riktlinjerna.

Totalt vann nio detaljplaner laga kraft, 
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stigarna till ett bra skick och markeringar-
na förnyades. En förstudie av en vattenpark 
i Johannisbergsområdet genomfördes. 
Utredningen kommer vara underlag till 
den nya översiktsplanen för Johannisberg. 
Under 2014 påbörjades tätning av diken 
i Fågelbackens vattenskyddsområde, för 
att skydda vårt dricksvatten från vägtrafik-
föroreningar och läckage vid olyckor. Tät-
ningen kommer att fortsätta under 2015.

störrE inVEstEringar
De större investeringarna 2014 var färdig-
ställandet av Lögastrand, som invigdes i 
början av juni. Den totala investeringen för 
strandens ombyggnad landade på 27 mnkr.    

På ÖsterMälarstrand  byggdes Mälar-
strandsgatan mellan Björnövägen och 
Verksgatan och Mälarparksvägen. Utmed 
båda vägarna byggdes nya gång- och 
cykelvägar. På Öster Mälarstrand skapades 
den första vågholmen av mudder massor,  
när en farled till bryggan skapades. 
Vågholmen är en liten ö och fungerar 
som en vågbrytare. Totalt investerade 
tekniska nämnden cirka 22 mnkr på Öster 
Mälarstrand. 

Trafikplats och en enkel rastplats vid 
Anundshög färdigställdes under hösten. 
Totalt kostade trafikplatsen cirka 17 mnkr 
att bygga.

Utvecklingen av Djäknebergets park-
område fortsatte när parkeringen byggdes 
ut, Djäknebergets lekplats utökades med 
en stor klätterställning och en entréväg till 
parken byggdes om. Anläggandet av två 
nya dammar, en trappa och ett biologiskt 

hade förbättrat sig från plats 25-30 bland 
landets kommuner till topp fem bland de 
kommuner i  Sverige som hade nöjdaste 
buss resenärerna. 

En utvärdering av hela förändringen av 
kollektivtrafiken pågår och kommer under 
våren att presenteras för kommunstyrelsen.

cykelsatsning
Västerås stad kom på tredje plats i 
tävlingen Sveriges cykelstad 2014. Totalt 
färdigställdes cirka 1,4 km ny cykelväg 
under året, bland annat på Öster Mälar-
strand. I Medborgarundersökningen hösten 
2014 fick cykelstaden Västerås ett bra 
betyg. 89 procent tyckte att det fanns 
en bra tillgång till gång- och cykelvägar. 
81 procent var nöjda med situationen 
för cyklister. Snöröjningen av gång- och 
cykelvägar fick ett förbättrat omdöme, 68 
procent tyckte att det sköttes bra under 
2014. En ny handlingsplan för ökad och 
säker gång- och cykeltrafik håller på att 
tas fram. Den kommer att utgöra stommen 
för den framtida planeringen av gång- och 
cykelvägar i Västerås.

naturvård och vattenplanering
Utvecklingen av Västerås stads stadsdels-
skogar fortsatte. Naturvårdsröjningar 
gjordes i Malmabergsskogen och Bäckby-
skogen. I Frösåkers naturreservat påbör-
jades en tillgänglighetsanpassning av en 
stig. I Sundängens naturreservat var stig-
systemet helt igenväxt och markeringarna 
hade försvunnit. Under 2014 återställdes 

klassrum ovanför Vattenborgen påbörjades. 
Projektet kommer att färdigställas 2015.

ny organisation För 
aVFallsFrågor i länEt
I mars 2015 kommer kommunfullmäktige 
besluta om den framtida organisationen 
för avfallsverksamhet. Förslaget är att 
all avfallsverksamhet ska överföras till 
 VafabMiljö. Västerås stad ska endast 
 besluta om renhållningsordning och av-
gifter i framtiden. Sju tjänster i Västerås 
stad berörs av denna förändring. 

Fortsatt utVEckling aV 
VästErås 
Under 2015 fortsätter arbetet med 
stations området och resecentrum. För Hälla 
påbörjas ett utvecklingsarbete med målet 
att utreda möjligheterna att förvandla om-
rådet till ett blandat, spännande bostads- 
och verksamhetsområde. Det planerade 
ridcentret i Badelunda är en strategisk 
viktig detaljplan för att på sikt kunna 
 bygga en ny stadsdel kring Hamre gård. 

Arbetet med utveckling av Koppar-
lunden, med visionen ”en attraktiv stads-
del i centrala Västerås, där det myllrar av 
inspirerande stadsliv” kommer att fullföljas. 

Den fördjupade översiktsplanen för 
Erikslundsområdet fortsätter i dialog med 
länsstyrelsen. Förekomsten av salamandrar 
inom området ställer krav på ytterligare 
inventeringar innan framtida markanvänd-
ning i sin helhet kan fastställas.

Uppföljning översiktsplan 2026 
Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 redovisar 
strategier och riktlinjer för att nå visionen Västerås 2026 – staden 
utan gränser.

Under det gångna året har Västerås stads förvaltningar och 
bolag genomfört olika arbeten som har bäring på översikts-
planens innehåll och intentioner. Översiktsplanens strategier har 
använts i flera planer och projekt. Några exempel är Ortsanalys 

Skultuna, Handlingsplan för idrotten, Program för bostadsför-
sörjning och Trafikplan.

Översiktsplanen innehåller flera förslag till fortsatt arbete. 
Staden ska genom sin strategiska planering skapa bra förutsätt-
ningar för att klara den långsiktiga försörjningen med bostäder 
och verksamhetsområden.
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kultur-, idrotts- och FritidsnämndEn

budget utfall budgetavvikelse
328,6 323,8 4,8

Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens resultat är 4,8 mnkr lägre än 
budgeterat. Den största avvikelsen 4,2 mnkr avser hyres modellen 
i Västmanlandsmusikens konserthushyra och beror på att det 
låga ränteläget medfört lägre hyreskostnader än budgeterat. För 
övrigt visar idrottsanläggningar ett överskott som beror på att 
den  planerade investeringen av stall på Rocklunda försenats. 
Överskottet  finansierar underskottet på badanläggningarna 
Kristiansborg och Lögarängen samt Stadsarkivets underskott. 
Kulturfondens budget är 2,5 mnkr och utfallet är drygt 2,4 mnkr.

redovisning nämnder och styrelser 

Kultur och fritid
  verksaMhetens MÅtt 
  och nyckeltal 2012  2013 2014

biblioteket 
Antal besök inkl virtuella 1 227 670 1 134 726 1 217 480
Antal lån totalt 922 243 885 413 901 664
Kostnad per lån (kr) 51 52 50
Antal lån per invånare 6,6 6,2 6,3

kulturskolan
Antal elever 2 666 2 595 2 7511 

antal besök
Konstmuseet 91 842 98 010 89 336
Kostnad per besök 126 133 150
Vallby friluftsmuseum 240 525 245 392 172 856
Kostnad per besök 25 24 36
Västerås kulturcentrum inkl Knytpunkten 24 676 25 482 26 404
Anundshög, visningar 2 081 1 934 1 935
Västmanlandsmusiken 95 072 92 124 101 068
Västmanlands Teater 20 282 26 367 21 169
Stadsarkiv 711 691 987
antal kulturbesök per barn 4,05 4,45 4,64

idrottsföreningar
Antal medlemmar 7-20 år 19 615 19 466 20 8002 
Kostnad per medlem 1 177 1 214 1 143
Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år 946 125 994 774 1 006 766
Antal föreningar som fått bidrag 104 103 103

kulturföreningar
Antal föreningar som fick bidrag 129 120 129
Kostnad per medlem 412 377 328

Fritidsföreningar
Antal föreningar som fick bidrag 41 39 40
Kostnad per medlem 246 303 236

badanläggningar
Antal besök, Kristiansborg och Lögarängen 485 074 464 163 449 361
Antal besök per invånare 3,5 3,3 3,1

idrottsanläggningar
Beläggning i %, (genomsnitt) 76 74 74

båtplatser
Antal uthyrda 2 806 2 838 2 918
Beläggning i % 89 89 92
Kö till båtplats 131 122 146

1)   Antal individer inskrivna i kulturskolan. Samma person kan delta i flera ämnen,
 som innebär en högre siffra.
2) Antal medlemmar i idrottsföreningar. Samma person kan vara medlem
 i flera föreningar

urval av könsuppdelad statistik i procent

kvinnor Män

Besökare huvudbibliotekets hörsal 64 36

Lånens fördelning vid biblioteken i Västerås 71 29

Elever vid Kulturskolan 66 34

Styrelsemedlemmar i idrottsföreningar 35 65

Ledare för barn och ungdomar i idrottsföreningar 37 63

Det är viktigt att Västerås stad når ut med information 
till invånarna och bedömningen är att vi ligger bland 
de bästa kommunerna i landet.

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

Sämsta 
kommun

Bästa 
kommun

 
Medel

 
VästErås

hur väl nÅr västerÅs stad invÅnarna Med sin webbinforMation?



  31årsredovisning 2014

har bland annat resulterat i gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser, studieresor 
och nätverksbyggande mellan de olika 
 skolorna samt ett antal projekt där barn 
och ungdomar från länet träffas och 
 musicerar tillsammans. 

Implementering av handlingsplanen för 
offentlig konst har startat. Två nya konst-
projekt har genomförts. Skulpturen Ply, av 
konstnären Eva Hild, invigdes vid Vasaplan 
i samband med Kulturnatten. Det blev 
snabbt ett uppskattat tillskott i stadsmiljön. 
Monika Goras ”Jimmys”, skulpturer för 
utemiljö i självlysande färger, premiär-
visades på Konstmuseet och flyttades vid 
årsskiftet till den nya Östra Hamnparken. 

Invigningen och etableringen av 
Knytpunkten på Råby är en ny verksamhet 
som startat. Det är ett samverkansprojekt 
 mellan kommunala verksamheter och 
aktörer från civilsamhället. Avsikten är att 
skapa en mötesplats på Råby, med verk-
samhet som även vänder sig till Bäckby 
och Pettersberg.

Arbetet med att anskaffa ett e-arkiv 
fortsätter. Stadsarkivet har tillsammans 
med stadsledningskontoret tagit fram en 
förstudie för införande som under året 
övergått till projekt för avrop.

VErksamhEtsutVEckling
nämnden för idrott och friluftsliv
Anläggningsfrågorna är centrala de 
kommande åren. Flera aktörer önskar nya 
elitidrottsarenor, exempelvis för innebandy. 
Stadens stora motionsbad ska ersättas. 
Ambitionen att utveckla Västerås som en 
ledande stad inom idrott och kultur och 
viljan att möta föreningars och invånares 

Det totala antalet besök inom kulturverk-
samheter fortsatte öka. Till de positiva 
resultaten hör Stadsbibliotekets besöks-
antal och utlån av böcker och andra media. 
Ett annat positivt resultat är ökningen av 
antalet elever vid Kulturskolan.  Museerna  
har färre besökare än föregående år 
men har nationellt sett goda resultat. 
Västmanlandsmusiken noterar de högsta 
besöks siffrorna i Västerås på flera år trots 
att antalet föreställningar/konserter är 
avsevärt lägre än tidigare.

Viktiga händElsEr
Handlingsplan för idrott i Västerås blev klar 
2014 och är väl förankrad i idrotts- och 
föreningslivet. Implementering av planen 
startade under året.

Under året avancerade Västerås 
från 23:e plats (2013) till 10:e plats i 
Sport & Affärers rankning av ”Sveriges 
 främsta idrottskommuner”. Ett stort antal 
SM-tävlingar genomfördes under året: SM 
i skytte, SM i konståkning och Västerås City 
Triathlon - tävlingar som genomfördes med 
SM-status.

En stor utredning av stadens badhus 
Kristiansborgsbadet, Lögarängsbadet och 
Tillbergabadet genomfördes. Kommun-
styrelsen beslutade att starta processen 
för att ersätta Lögarängsbadet med ett 
nytt kombinerat inom- och utomhusbad. 
Actionbadet Kokpunkten invigdes i slutet 
av augusti. 

Bygget av det nya stallet på Rocklunda 
startade. Det rymmer boxar för 42 hästar 
samt utrymmen för utrustning, omkläd-
ning, administration och personal. Anlägg-
ningen beräknas stå klar till september 
2015.

Besöken på Stadsbiblioteket, liksom 
i bibliotek i hela Sverige, har under flera 
år haft en  vikande tendens. Därför är 
det glädjande att den trenden nu bryts i 
Västerås. Bokbussens bas har flyttats till 
Bäckby bibliotek. 

Musik- och kulturskolorna i Västman-
land har under flera år utvecklat ett för-
djupat samarbete under samlingsnamnet 
Regional kulturskola i Västmanland. Det är 
ett av de prioriterade utvecklingsom rådena 
i Västmanlands regionala kulturplan. Detta 

önskemål är viktiga aspekter. Ett viktigt 
a  rbete är att åstadkomma energibe-
sparingar i nämndens anläggningar.

kulturnämnden
Arbetet med handlingsplan för kultur fort-
sätter. Planen syftar till att lyfta långsiktiga 
ambitioner som anger inriktning och mål 
för stadens arbete inom kulturområdet 
med tidsperspektiv på de kommande åtta 
åren. 

Biblioteket kommer att arbeta med 
aktiviteter för ökad digital delaktighet. 
Bäckby bibliotek byggs om med möjlighet 
till större samverkan i Bäckbyhuset, even-
tuellt som meröppet bibliotek. Åtgärder 
som bygger på ”Förslag till ny struktur för 
biblioteksverksamheten i Västerås” ska 
genomföras. Det digitala biblioteket ska bli 
mer synligt i de fysiska lokalerna och för-
nya biblioteksmiljöerna med attraktiv och 
ändamålsenlig inredning. Huvudbiblioteket 
behöver en lösning för sina lokalbehov.

Verksamheten vid Anundshög, Västerås 
konstmuseum och Vallby friluftsmuseum 
är en part i en EU-ansökan om medel från 
Creative Europe. Projektet Heritall leds av 
Venedigregionen och syftar till att tillgäng-
liggöra kulturarvet för nya grupper.

störrE inVEstEringar
2014 års investeringar utgjordes främst 
av det fortsatta arbetet med båtupptag-
ningsplatser på Lövudden samt utfyllnad 
av pir vid Öster Mälarstrand. Investe-
ringar har även gjorts för anläggande av 
konstsnöspår på Rocklunda.
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kommunrEVisionEn

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

Under året har tolv revisionsrapporter redovisats. Lekmanna- 
revisorerna har genomfört granskning av bisysslor i Mälarenergi 
Elnät AB samt granskning av EVAB. Uppföljning av fem revisions-
rapporter genomförda år 2012 har gjorts. Upphandling av 
sakkunnigt biträde för Västerås stads revisorer har genomförts 
inför nästa mandatperiod.

öVErFörmyndarnämndEn

Budget Nettokostnad  Budgetavvikelse
11,0 11,1  -0,1

Den 31 december 2014 hade cirka 1 100 personer i Västerås god 
man eller förvaltare och cirka 400 förmynderskap var aktuella 
under år 2014. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur för-
myndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Över-
förmyndarnämnden i Västerås utövar aktiv tillsyn över tillgångar 
värda mer än 850 miljoner kronor. 

Stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn har 
 under år 2014 ökat. För överförmyndarnämnden har detta inne-
burit att antalet godmanskap för ensamkommande flyktingbarn 
har ökat från 31 stycken 2013 till 55 stycken 2014. 

ValnämndEn

Budget Nettokostnad  Budgetavvikelse
9,1 8,8  0,3

Under året har val genomförts både till EU-parlamentet (EP) och 
riksdag, landsting och kommuner (RKL). Valnämndens budget 
utökas under valår och budgetomslutningen blev 13,1 mnkr, 
vilket var något högre än budgeterat, men nämnden visar ändå 
ett överskott mot budget med 0,3 mnkr på grund av högre 
statsbidrag. Antalet valdistrikt har till 2014 utökats till 82 då 
staden växer och ny gräns mellan valkretsarna har beslutats av 
Länsstyrelsen. 

Förtidsröstningen 2014 ökade i Västerås gällande EP-valet 
med 4 procentenheter till 36 procent och ligger kvar på 41 
procent för RKL- valet.

Valdeltagandet som helhet ökade något till 49 procent i 
Västerås för EP-valet och till 82-85 procent för RKL-valen, vilket 
är i paritet med riket. Dock skiljer sig valdeltagandet mellan vissa 
valdistrikt med upp till 30 procent. Åtgärder för att höja val-
deltagandet diskuteras där nya svenskar och förstagångsväljare 
är identifierade som grupper som kan vara föremål för särskilda 
insatser.

kommunstyrElsE

Budget  Nettokostnad Budgetavvikelse
191,5 mnkr 185, 8 mnkr 5,7 mnkr

Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser har 
1,7 mnkr inte utnyttjats. Kostnader för genomförande av projekt 
”Önskad tjänstgöringsgrad” understiger budget med 4 mnkr. 
Orsaken är låga omställningskostnader i piloterna. Kostnaderna 
för webbprojektet överstiger budget men detta kompenseras 
av uteblivna respektive lägre driftkostnader för ny och befintlig 
webb.

2014 har kommunstyrelsen i stor utsträckning ägnat sina 
insatser åt sådana utmaningar som följer av att staden växer 
befolkningsmässigt, demokratiska frågor i vid bemärkelse och 
interna behov av organisationsutveckling. 

Logistikfrågor, bostadsförsörjning och resecentrum är några 
av de utmaningar kommunstyrelsen arbetar med. Stort engage-
mang har även ägnats åt hållbarhetsfrågor avseende miljö och 
klimat där en kemikaliehandlingsplan beslutats och klimatsmarta 
företag lyfts fram i projektet Climate Challenge Västerås. Västerås 
rankas som en av de bästa miljökommunerna i landet.

Kommunstyrelsen har förbättrat förutsättningarna för invånare 
att aktivt bidra till sin egen försörjning och ortens utveckling 
bland annat genom projektet SamJobb där ungdomar med 
funktionsnedsättning anställts och önskad tjänstgöringsgrad för 
stadens med arbetare. Dessutom har metoder för information och 
inflytande implementerats i form av e-förslag, synpunkts- och 
klagomålshantering samt jämförservice. Ett gediget förarbete gör 
att en ny hemsida för Västerås stad kommer att sjösättas i början 
av 2015. 

Kommunstyrelsen har arbetat intensivt med utveckling av 
de kvalitetsbrister som framkom vid Sveriges kommuners och 
landstings (SKL) granskning 2012, Kommunkompassen. En ny 
värdegrund, ett nytt styrsystem och en utvecklad syn på chef-/
ledarskap har formats. En rad verktyg och metoder har imple-
menterats såsom nytt ekonomisystem, system för innovation, 
internkontroll och krisledning, projektkontor och nya riktlinjer för 
stadens trygghets- och säkerhetsarbete. Härtill kommer en rad 
organisationsöversyner som genomförts i syfte att skapa en mer 
effektiv och tydlig styrning av stadens verksam heter.

redovisning nämnder och styrelser 

Övriga anslagsfinansierade nämnder
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styrElsEn För Proaros

Budget  Resultat Budgetavvikelse
-0,7 mnkr 6,9 mnkr 7,6 mnkr

ProAros redovisar ett resultat på 6,9 mnkr, vilket är 7,6 mnkr 
bättre än budget.

Även under 2014 har fokus varit att effektivisera verksam-
heten inom hemtjänsten. Under 2014 har arbetet fortsatt 
 fokuserats på att utveckla systematisk genomförandeplanering, 
fram förallt inom verksamheter för personer med funktionsned-
sättning. Detta har inneburit att en satsning på kompetensutveck-
ling för medarbetare i metoder och verktyg. Egenkontroller fort-
sätter att utvecklas för att säkra en god kvalitet i verksamheterna. 
Under hösten 2014 stod ett nytt modernt äldreboende klart på 
Bäckby, Hälleborgs äldreboende med 120 lägenheter. IVO har 
granskat nattbemanningen på Fatburens äldreboende och besked 
från IVO väntas till i början av 2015. Konkurrensen har ökat inom 
daglig verksamhet med bland annat en ytterligare  certifierad 
utförare, ändå har 20 nya kunder tillkommit för proAros.

Jämställdhetssatsningen har fortsatt både på ledningsgrupps-
nivå och på enhetsnivå. Nya uppdrag avseende två HVB-hem 
för  ensamkommande flyktingungdomar samt två mötes platser 
för äldre. Ungdomsdialogen är också permanentad under 
Förebyggar centrum. Två projekt utifrån sociala projektfonden är 
igång. De avser att underlätta nyanlända flyktingar och övriga 
invandrares integration samt ”Det handlar om kärlek” som avser 
hedersrelaterat våld. En modell för systematiskt kvalitetsarbete 
har tagits fram.

Efter omorganisation bildades ”Måltidsenheten” inom vård 
och omsorg och bemanningstjänst bytte namn till proAros 
med arbetarcenter” som organiserades under ledningskontoret. 
 Fokusering för kostenheten har varit att effektivisera verksam-
heten i form av förbättrade processer avseende bland annata 
inköp av livsmedel och vikariehantering. 

Under 2014 har den statligt finansierade utbildningsinsatsen 
omvårdnadslyftet, som har pågått under tre års tid, avslutats. 
Dessutom har alla vårdbiträden fått chansen att genomföra en 
undersköterskeutbildning i medLearns regi vilket har bidragit till 
ett 20-tal nya undersköterskor. Uppstart av ett nytt äldreboende, 
Hälleborg, har medfört rekrytering av 120 medarbetare. I första 
hand intern rekrytering för intern arbetsrotation. proAros har 
genomfört en pilot inom projektet Önskad tjänstgöringsgrad. Sex 
enheter har ingått i piloten som syftar till att anställda ska önska 
sin tjänstgöringsgrad. 

redovisning nämnder och styrelser 

Intäktsfinansierade nämnder och styrelser
FastighEtsnämndEn
Exklusive jämförelsestörande och exploatering

Budget  Resultat Budgetavvikelse
-4,0 -2,8 1,2

jämförelsestörande poster netto

Budget  Resultat Budgetavvikelse
0,0 32,5 32,5

Exploateringsverksamet

Budget  Resultat Budgetavvikelse
0,0 37,6 37,6  

Fastighetsnämnden exklusive exploatering redovisar ett resultat 
före jämförelsestörande poster som är 1,2 mnkr över budget. 
Som följd av lägre kostnader än budgeterat för arbetskraft, 
media, reparationer, skadegörelse och kapitaltjänst med mera 
har fastig hetsnämnden kunnat öka planerat underhåll under 
året. Det är främst till omklassificeringar inom kombinerade 
 investerings- och  underhållsprojekt vid Irstaskolan, Tillberga-
skolan, Bäckbyhuset samt 70-talskajen i hamnen som det utöka-
de  underhållsutrymmet har använts. Omklassificeringarna skapar 
bättre förutsättningar för planerat underhåll 2015. Jämförelse-
störande poster uppgår till 32,5 mnkr netto, varav 33,9 mnkr 
avser 136 sålda småhustomt rätter och fyra övriga tomträtter, 
nedskrivningar -3,4 mnkr samt övrigt 2 mnkr.
 mnkr
Realisationsvinster tomträtter +33,8
Övriga realisationsvinster +2,7
Summa realisationsvinster + 36,5
Nedskrivningar - 3,6
Övriga jämförelsestörande poster -0,4
summa jämförelsestörande poster + 32,5

Resultatet inom exploatering uppgår till 37,7 mnkr mot 
 budgeterade 0 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av 
att  projektet Öster Mälarstrand redovisar ett positivt resultat om 
40 mnkr mot 0 mnkr i budget. Projektets resultatförbättring beror 
på ökad färdigställandegrad samt upplösning av kalkylerade 
reserver på grund av minskad osäkerhet.

Årets investeringar blev 186 mnkr lägre än budgeterad ram. 
Utgiftsminskningen beror främst på ovan nämnda omklassifice-
ringar samt ändrade tidplaner i ett stort antal projekt.

De olika skolomställningarna är fortfarande viktiga arbets-
uppgifter för nämnden. Bland annat har utflyttningen från 
 Wenströmska skolan fortgått under året. Ombyggnaden av 
Bäckbyhuset har pågått under året. Moderniseringen av Irsta-
skolan och Tillbergaskolan har inletts. Byggnation av nya förskolor 
i Lillhamra och Gäddeholm har påbörjats. 

Det nya omsorgsboendet Hälleborg är i stort sett färdigt och 
inflyttat. Omfattande underhållsarbeten i Gryta sjukhem har 
utförts. Ett nytt LSS-boende på Hammarby har påbörjats och två 
mindre hem för ensamkommande flyktingbarn har iordningställts. 
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styrElsEn För konsult och sErVicE

Budget  Resultat Budgetavvikelse
0,0 mnkr 4,7 mnkr 4,7 mnkr

Konsult och Service redovisar ett överskott med 4,7 mnkr, efter 
att de senaste två åren präglats av underskott på grund av om-
ställningskostnader för två stora organisationsförändringar. 

Överskottet beror bland annat på vinster från försäljning av 
fordon, ökat antal lönekuvert, lägre kostnader för nya ekonomi-
system och en minskning av semesterlöneskulden.

95 procent av åtaganden i strategiska planen har genomförts 
och resten kommer att klaras av under 2015. Uppdraget från 
SNF gällande Välfärdsteknologi är omtalat i hela Kommunsverige. 
1 437 rekryteringar till staden har genomförts, en ökning med 
29 procent mot föregående år. 

De utmaningar som förvaltningen står inför är bland annat 
inom IT där transformationsprojektet mot ny leverantör (CGI) 
försenades med hela 2014 varvid ordinarie uppdrag inte kunde 
utföras som tänkt. Detta påverkar både personalen, ekonomin 
och kundnöjdheten negativt. Det är även stora utmaningar med 
skolans IKT-arbete (informations- och kommunikationsteknik). 

En ny organisation implementeras under 2015 för att säker-
ställa att alla enheter har möjlighet att nå alla mål. En del organi-
satoriska orenheter och utmaningar har tagits in i organisations-
översyn och arbetar med detta fortgår under 2015 och 2016.

tEknisk ProduktionsstyrElsE

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

Teknik- och idrottsförvaltningens verksamhetsresultat före 
omställningskostnader uppgår till 1,0 mnkr och nettoresultatet 
uppgår till 0,2 mnkr. Resultatmålet i förvaltningens affärsplan har 
därmed inte uppnåtts. Produktion uppvisar ett något sämre resul-
tat än budgeterat. Den främsta anledningen till detta är att året 
både inleddes och avslutades med en snöfattig vinter och därmed 
få pådrag. Intäkterna blev bättre än budget vilket är positivt och 
visar att vi lyckats marknadsföra våra tjänster och den kvalitet 
som vi levererar till beställarna. Besöksantalet på badhusen blev 
färre på grund av att besökarna till Actic minskade markant och 
badhusen fortsätter därför att redovisa underskott. Under året 
tecknades ett nytt avtal med tekniska kontoret avseende drift av 
tekniska system och avtalet löper till och med 2016-11-30. Av-
talen med Mimer avseende yttre skötsel Pettersberg/Fredriksberg 
samt Bäckby/Skälby förlängdes till och med oktober 2015 och 
ny upphandling ska ske under våren 2015. AMA arbetsmarknad 
uppvisar ett överskott för år 2014. Överskottet går att härleda 
till i huvudsak ökade intäkter avseende personer som finns i jobb 
och utvecklingsgarantins fas 2. Efterfrågan på dessa platser har 
varit stor från Arbetsförmedlingen. Under året har två projekt med 
finansiering av ESF avslutats samtidigt som projekten ”Samord-
ningsteam” och ”Socialt företagande” har fortgått. Inom ramen 

Den stora efterfrågan på lägenheter på den ordinarie bostads-
marknaden har gjort det svårt att få tillgång till tillräckligt många 
bostäder för flyktingar och andra sociala ändamål.

Arbetet med det så kallade farledsprojektet har fortgått inom 
staden. Projektet ska genomföra åtgärder som staden åtagit 
sig samband med tecknandet av avtalet om utbyggnaden av 
slussen i Södertälje och förbättring av farleden till Västerås. Den 
avgörande delen gäller planering av muddring i hamnen och att 
omhänderta muddringsmassorna. Under året har även projektet 
för att förstärka den så kallade 70 tals-kajen, en investering om 
cirka 50 mnkr, fortgått. 

Stadens verksamheter ska ha ändamålenliga och kostnads-
effektiva lokaler och att de lokaler som staden äger ska vara 
uthyrda och användas.   

Lokalplanering i tidigt skede har pågått för ett nytt bad för 
motions-och föreningsverksamhet, för Hamre ridcenter och för 
skolor vid Öster Mälarstrand och Vetterstorp. I all detaljplanelägg-
ning för ny bebyggelse ingår att bedöma om behov av förskolor 
eller gruppbostäder ska tillgodoses inom området. Byggandet av 
ett nytt stall på Rocklunda har påbörjats. 

Under året har 72 energiprojekt genomförts, en investering om 
cirka 22,5 mnkr. Erfarenheterna från de lågenergihus som byggts 
och följts upp är mycket goda.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen antogs av kommunfull-
mäktige antogs i augusti 2014. Arbetet med en handlingsplan 
har inletts och beräknas vara klart i oktober 2015. Under 2014 
påbörjades 676 bostäder och 433 bostäder färdigställdes.

Arbetet med detaljplan 3 för Öster Mälarstrand med 700 
lägenheter har pågått under året. Arbetet med stadsutveckling 
i Bäckby och Bjurhovda har fortsatt under året. Försäljningen av 
grupphus och stycketomter på Lill hamra har gått bra. Även på 
Gotö i Barkarö och i kvarteret Kartbladet på Skälby har tomter 
sålts. Gäddeholms första bostads etapp, Herrgårdsängen, håller på 
att färdigställas och planeringen för nästa etapp, Malmen, pågår. 
Markanvisningar motsvarande 622 byggrätter har lämnats under 
året. Ett stort arbete har lagts ner på planering för att möjliggöra 
ett truck-stop vid Gilltuna med syfte att ordna en bra arbetsmiljö 
för lastbilschaufförer och förbättra västeråsarnas närmiljö.

Under året har arbetet med framtagandet av ett nytt städavtal 
för stadens verksamheter slutförts. Det är ett avtal som skiljer sig 
från de traditionella ”lägst prisavtalen” då stort fokus har lagts 
på kvalitet avseende städpersonalens villkor, den lokala arbets-
ledningen, uppföljningen av städuppdraget och behovsindelning 
per funktion. 

Fastighetssystemet har uppgraderats vilket har förbättrat det 
digitala stödet till förvaltare och hyressekreterare samt ger ut-
ökade möjligheter till analys och styrning.
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för socialt företagande har verksamhet startat upp vid Café 
Anund. Inom sommarjobbspraktiken handlades 1250 sommar-
jobb men även Ung resurs och sommarlovsentreprenörer hade 
högre volymer än tidigare år. Verksamheten vid Elba utvecklades 
och under försommaren erbjöds skolklasser aktiviteter på ön 
tillsammans med personal och deltagare från AMA. Flera nya 
verksamheter har beställts under året bland annat har ett projekt 
startat med målgruppen nyanlända i etableringen. AMA har 
 också fått beställning att driva verksamhet specifikt riktad mot 
romer.

skultuna kommundElsnämnd

Budget  Nettokostnad Budgetavvikelse
99,0 101,7 -2,7

Skultuna kommundelsnämnds resultat jämfört med budget är ett 
underskott med 2,7 mnkr. Resultatet fördelar sig på följande sätt:

avvikelse mot budget
Anslagsfinansierad verksamhet +0,8 mnkr
Beställd verksamhet -3,5 mnkr
Total avvikelse mot budget -2,7 mnkr

Ökat antal barn i förskolorna vilket har lett till att befintliga 
lokaler börjar bli för små. Översyn av lokaler pågår.

Skolorna och förskolorna i Skultuna har deltagit i projektet 
Framtidens mat. Syftet är att öka ekologiska råvaror, laga den 
mesta maten själv och minska andelen halvfabrikat.  Detta ska 
leda till nyttigare mat och kostnadseffektivitet. Renovering av 
matsalen på Tibbleskolan har skett vilket har lett till en tystare 
och lugnare matmiljö för elever och personal.

Gymnasieenheten har för få elever för att ha en budget i 
balans.

Inom familjecentrum pågår ett arbete med att få somaliska 
kvinnor och deras familjer att komma till familjecentrum. Arbetet 
har varit väldigt framgångsrikt.

Minskade beviljade timmar på servicehuset Vallonen samt 
inom hemtjänsten leder till ett ekonomiskt underskott. Under-
skottet inom Hemtjänsten beror även på långa restider till kunder 
inom kommundelen, som inte ger ersättning. Ersättning utgår 
inte heller för dubbelbemanning och leverans av mat. Hem-
tjänsten har infört ett nytt sätt att optimera schemaläggningen 
för att komma i bättre ekonomisk balans. Arbete med att införa 
e- hemtjänst pågår. Inom servicehuset Vallonen pågår arbete med 
att minska bemanningen så att den motsvarar vårdbehovet. 

Daglig verksamhet håller en hög kvalitet och stort utbud av 
arbetsuppgifter för brukarna vilket har lett till att brukare utanför 
Skultuna väljer Skultuna. 

Kanotled utbyggd mellan Skultuna och Forsby. Hallonbacken 
utbyggd och innehåller nu hälsospår, dirtbana, parkour bana, 
mountainbikebana, längdspår, skidskytte och pulkabacke 
 vintertid.

  verksaMhetens MÅtt och nyckeltal
  teknisk produktionsstyrelse 2012  2013 2014

Produktion
Antal besökare till baden (inkl gym) 485 074 464 163 449 361
Antal besökare till baden (exkl gym) 310 975 300 230 302 642

arbetsmarknad
Antal deltagare i sommarprogrammet 914 996 1 200
Andel deltagare som efter avslutad period
erhållit arbete eller studerar 34% 34% 31%

  nyckeltal skultuna 2012  2013 2014

Andel elever med minst 250 poäng i 
genomsnittligt meritvärde 27,40% 16,40% 20,00%
Andel elever behöriga till gymnasiet 96,30% 81,80% 87%
Antal barn i förskola 222 240 253
Antal elever i grundskola inkl förskoleklass 505 524 529
Antal beviljade timmar hemtjänst eget boende 35 989 34 931 32 208
Antal beviljade timmar hemtjänst servicehuset 30 768 29 514 26 890

  verksaMhetens MÅtt och nyckeltal
  fastighetsnäMnden 2012  2013 2014

ordinarie planerat underhåll kr/kvm
Skollokaler 145 117 109
Verksamhetslokaler* 66 158 69
Särskilt boende 216 158 163

*Exklusive hamnen
I hamnen har olika underhållsåtgärder utförts om totalt 18,8 mnkr. Merparten avser 
underhåll inom projektet 70-talskajen.

reparationer kr/kvm
Skollokaler 25 28 31
Verksamhetslokaler 60 50 57
Särskilt boende 58 19 60

tillsyn och skötsel kr/kvm
Skollokaler 103 99 96
Verksamhetslokaler 125 123 125
Särskilt boende 187 193 247

mediakostnader
El, Kkwh/m2/år 64,35 60,56 58,99
Förändring -10,8% -5,0% -2,6%

Såväl kostnader för tillsyn och skötsel som för mediakostnader minskade jämfört 
med föregående år. Kostnader för reparationer och skadegörelse ökade något.
Positiva budgetavvikelser under året har medgett ett ökat underhållsutrymme. Det 
ökade utrymmet har använts till underhållsåtgärder inom stora moderniserings-
projekt vid Irsta- och Tillbergaskolan, Bäckbyhuset samt 70-talskajen i hamnen.

Vakanser
Vakansgraden 2014 var 1,0 procent (3,6 procent inklusive Wenströmska skolan) 
vilket är lägre än målet på 1,5 procent (4,5 procent). Utöver de ökande vakanserna 
inom skol omställningen återfinns merparten av de övriga vakanta lokalerna i 
Skultuna. 
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Stadens nettoinvesteringar exklusive 
fastighetsköp och exploatering uppgick 
till 411,2 mnkr, vilket är en hög nivå i för-
hållande till tidigare år. Årets budgetram 
för nettoinvesteringarna var 631,4 mnkr. 
Att endast 65 procent av investerings-
ramen nyttjats ligger i linje med de 
senaste årens utfall och beror till stor del 
på förseningar i stora investeringsprojekt. 
De kommande åren ser vi fortsatta stora 
investeringsbehov.

Nettoinvesteringarna är betydligt 
högre än driftsresultat, avskrivningar och 
fastig hetsförsäljningar, vilket innebär att 
det finansiella målet för egen finansiering 
inte nås för 2014. Egenfinansieringen 
uppgår endast till 50 procent av netto-
investeringarna. 

lögarängEns strandområdE
Det största projektet under 2014 för 
tekniska nämnden var färdigställandet av 

Investeringar

näMndernas investeringar, Mnkr
   netto netto budget
 inkomst utgift 2014 2013 2014

Fastighetsnämnd 0,0 259,3 259,3 182,5 445,1
Teknisk nämnd 4,3 47,3 43,0 34,4 40,9
Övriga styrelser och nämnder 0,0 70,7 70,7 80,5 81,4
Strategiska investeringar 0,0 38,2 38,2 75,3 64,0

totalt exkl fastighetsköp och exploatering 4,3 415,5 411,2 372,8 631,4

Fastighetsnämnd, fastighetsköp 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0
Fastighetsnämnd, investeringar extern hyra 0,0 3,1 3,1 0,0 0,0
Fastighetsnämnd, exploatering 0,8 56,6 55,8 80,8 0,0

totalt, inklusive exploatering och fastighetsköp 5,1 478,7 473,6 453,6 631,4

Fastighetsförsäljning, tomträtter -33,9 0,0 -38,5 -30,8 0,0
Fastighetsförsäljning, övrigt -0,7 0,0 -8,8 -3,0 0,0

större investeringar, Mnkr

 2014 totalt

Äldreboende Hälleborg 151,1 204,8
Datorer för intern uthyrning 38,8 38,8
Energisparinvesteringar 19,2 35,7
Lögastrand 15,0 26,9
Förskola Gäddeholm 14,1 24,6
Cirkulationsplats Björnövägen 11,4 18,7
Vågholme vid Öster Mälarstrand 9,4 11,7
Förskola Lillhamra 8,6 29,0
Anundshögs trafikplats 8,0 17,2
Ombyggnad Hällbyskolan 7,5 18,1

bruttoinvesteringar koncernen, Mnkr

 2012 2013 2014

Västerås stad 281 488 479
Mälarenergi AB 1 050 1 920 1 139
Bostads AB Mimer 239 378 525
Övriga bolag/ 46 56 91
   kommunalförbund

totalt 1 616 2 842 2 234

Exploatering
Exploateringsverksamheten, vars huvuduppgift är att 
förvalta, utveckla och förädla stadens mark till bäst nytta för 
både medborgare och näringsliv, omsatte under året cirka 
126,8 mnkr. Resultatet uppgick till 37,6 mnkr. 

Under 2014 färdigställdes 433 lägenheter, varav 347 
lägenheter i flerbostadshus och 86 lägenheter i småhus: 40 
procent hyresrätter, 40 procent bostadsrätter och 20 procent 
äganderätter.  

Öster Mälarstrand är den stadsdel där det byggs flest 
 bostäder och det råder en stor byggaktivitet i området. 

 Under slutet av 2014 ställdes detaljplan för området invid 
Kokpunkten ut. Detaljplanen medger plats för ytterligare 
700 nya bostäder. 

Arbetet med stadsutveckling i Bäckby och Bjurhovda har 
fortsatt under året och i slutet av året beslutade fastighets-
nämnden att ingå ett samarbetsavtal för utveckling med 
bostäder i Bäckby Centrum. 

Försäljningen av grupphus och tomter på Lillhamra har 
gått bra och området växer fram allt mer. 

Gäddeholms första bostadsetapp, Herrgårdsängen, 
håller på att färdigställas och planeringen för nästa etapp, 
 Malmen, pågår. Markanvisningar motsvarande 622 bygg-
rätter har lämnats under året. 

Lögastrand, stadens nya badplats, som 
invigdes under sommaren. Projektet skulle 
ha byggts under 2013 men försenades. 
Total investeringsutgift inklusive planering 
och projektering landade på cirka 27 mnkr 
varav 15 mnkr 2014, vilket är 5 mnkr mer 
än budget. 

löVuddEns båtuPPtagningsPlats
Den största avvikelsen inom kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen beror på 
att bygget av ny pir vid Lövuddens båtupp-
tagningsplats inte har kunnat starta som 
planerat och skjuts fram ett år, -4,3 mnkr.

bostädEr
Det nya vård- och omsorgsboendet 
Hälleborg (tidigare benämnt Zethelius) är 
i stort sätt färdigt och inflyttning har skett. 
Boendet ligger i framkant vad gäller teknik, 
design och utformning. Investering totalt 
204,8 mnkr.

Andra bostadsprojekt har blivit för-
senade eller framflyttade. Totalt under-
stiger investeringar i bostäder budget med 
47,2 mnkr.

grundskolor
Investeringar i Bäckbyhuset, Irstaskolan 
och Tillbergaskolan har till viss del skjutits 
framåt i tiden då underhållsåtgärder har 
prioriterats. Total differens mot budget för 
grundskolor är -64,7 mnkr.
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Västerås stad redovisar sina pensions-
åtaganden enligt blandmodellen, vilket 
innebär att de pensionsförpliktelser som 
har intjänats av arbetstagare och pensions-

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

Pensionsredovisning

pensionskostnader, Mnkr
inklusive löneskatt
 2014 2013

Förändring avsatt till pensioner  5,3 1,6
Avgiftsbestämd ålderspension 187,9 169,8
Pensionsutbetalningar 162,1 166,0

summa exkl finansiella kostnader 355,3 337,4

Finansiella kostnader 2,1 5,9

summa inkl finansiella kostnader 357,4 343,3

 2014 2013

Kortfristiga skulder  213,1 199,4
   (avgiftsbestämd ålders-
   pension och löneskatter)
Avsatt till pensioner  307,9 305,5
Ansvarsförbindelser  2 806,4 2 914,0

summa 3 327,4 3 418,9

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

”Återlån” i verksamheten 2 767,5 2 859,0

upplysningar oM pensionsÅtagande, Mnkr pensionsÅtagande
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tagare före 1998 redovisas under ansvars-
förbindelser. Från och med 2007 beräknas 
pensionsskulden enligt RIPS 07.

PEnsionsFond 
kapitalförvaltning 
Fonden, som startades 1 december 1999, 
har fram till och med 2014 tillförts totalt 
435 mnkr.

Marknadsvärdet på tillgångarna uppgick 
den 31 december 2014 till 727,3 mnkr 
(644,6 mnkr). Ränteintäkter uppgick till 
0,0 mnkr (0,1 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 2014 har det totala marknads-
värdet ökat med 82,6 mnkr, vilket mot-

svarar +12,8 procent, som är 0,2 procent 
bättre än fondens jämförelseindex. Av 
fondplaceringarna har svenska aktiefonder 
gett högst värdetillväxt, +17,8 procent, 
vilket är 2,0 procent bättre än börsen i 
 genomsnitt. Lägst värdeökning i för-
hållande till jämförelseindex har varit en 
kort räntefond samt två globala aktie-
fonder. Samtliga placeringar har dock stigit 
i värde under året.

Fondernas förvaltningsavgifter var i 
genomsnitt under året cirka 0,4 procent, 
vilket motsvarar cirka 3,0 mnkr. Sedan 
 starten 1999 uppgår de totala förvalt-
ningsavgifterna till cirka 20,1 mnkr.

Utsikterna för 2015 är mycket osäkra. 
Räntorna är rekordlåga och långa räntor 
kan förväntas stiga, även om det kan dröja 
till 2016. Detta medför att utmaningen 
framöver blir att hitta avkastning på 
ränteplaceringar. Brist på inflation inom 
euroområdet och Sverige pressar räntorna. 
Greklands finansiella problem och krisen i 
Ukraina bidrar också till osäkerhet. I USA 
sker dock en viss återhämtning i ekonomin. 
Svenska börsen steg med 15,8 procent 
(inklusive aktieutdelningar) förra året och 
med tanke på rekordlåga räntor kan aktier 
förväntas bidra med värdeökning även 
2015.

fondens Marknadsvärde, Mnkr

 2014 2013

tillgångar
Svenska räntebärande 310,6 293,3
Svenska aktier 331,4 281,4
Globala aktier 85,1 69,8
Likvida medel 0,2 0,1

summa marknadsvärde 727,3 644,6

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

Svenska aktiefonder, 45%

Svenska räntefonder, 43% 
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lån upp innan behov uppstår. På detta sätt 
byggs en likviditetsreserv upp som normalt 
täcker  den närmaste månadens låneförfall.

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

Lån till stadens bolag uppgick till 
3 707 mnkr (3 682 mnkr) samt ut låning 
via koncernkontosystemet till 3 665 mnkr 
(2 846 mnkr), totalt 7 372 mnkr 
(6 528 mnkr).

Utöver utlåning till bolagen tillkommer 
fordran i form av förlagslån till bolag på 
totalt 75 mnkr (75 mnkr).

Valutarisk
Upplåning sker i utländska valutor när det 
ger förmånligare villkor än lån i svenska 
kronor. Vid årsskiftet fanns upplåning av 
nominellt 106 miljoner USD samt 75 mil-
joner EUR, motsvarande cirka 1 465 mnkr. 
Valutarisker vid lånetillfället samt vid ränte-
betalningar och återbetalningar av lån i 
utländsk valuta är helt eliminerade genom 
valutaderivat.

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

Verksamheten bedrivs utifrån styrdoku-
ment fastställda av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen och präglas av låg 
risknivå. I december 2010 fastställdes 
finanspolicy som samordnar all upplåning 
och finansriktlinjer fastställdes senast i 
december 2013.

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 kommer stadens 
eventuella likvida överskott att vara externt 
placerade hos banker. Vanligtvis tas också 

Internbanken
upplÅning
Den samordnade upplåningen hanteras främst 
 genom ett fåtal stora låneprogram.

  outnyttjat 
  utrymme 
låneprogram och låneram 2014-12-31
avtalade kreditlöften mnkr mnkr

Svenskt certifikatprogram 4 000 2 450
Europeiskt certifikatprogram 4 680 3 214
Svenskt obligationsprogram 5 000 1 125
Europeiska Investeringsbanken 1 800 1 500
Kreditlöften 1 500 1 500 
Kontokrediter 450 450

totalt 17 430 10 239 

Stadens totala låneportfölj inklusive banklån 
 uppgick vid årsskiftet till 7 540 mnkr (6 556 mnkr).

ränterisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende
kontokredits-  
upplåning min max 2014-12-31 

< 1 år 20% 60% 52%
1–4 år 20% 50% 26%
4–6 år 10% 40% 12%
> 6 år 0% 30% 9%

Den genomsnittliga återstående räntebindnings-
tiden var 2,47 år och den genomsnittliga räntan 
1,37 procent, exklusive upplåningen för ut låningen 
till Bostads AB Mimer som delvis tecknar egna 
räntederivat. Inklusive stadens alla derivat samt 
Mimers egna derivat är den genomsnittliga 
räntebidnings tiden 2,80 år och den genomsnittliga 
räntan 1,73 procent. Exklusive alla derivat är mot-
svarande siffror 0,15 år och 0,43 procent. 

finansieringsrisk

andel enligt finans-
riktlinjerna avseende
kontokredits-  
upplåning min max 2014-12-31 

< 1 år 25% 65% 49%
1–4 år 20% 60% 35%
4–6 år 5% 50% 11%
> 6 år 0% 30% 5%

Krav finns också på att kapitalförfall, minskat 
med finansiella omsättningstillgångar, under de 
 n ärmaste tolv månaderna ska till 65 procent 
 täckas av outnyttjade kreditlöften. Vid årsskiftet var 
100 procent täckt.

internbankens fordringar och skulder 2014-12-31 (Mnkr)

Fordringar (exklusive förlagslån)  skulder 
Bostads AB Mimer  3 640     Svenskt certifikatprogram   1 549
Mälarenergi AB  50     Europeiskt certifikatprogram   1 465    
Övriga bolag och kommunalförbund  17     Svenskt obligationsprogram   3 875    
Övriga placeringar  –       Svenska banker och institut   300    
Koncernkonto, fordran på banken  2     Utländska banker och institut   350    
Koncernkonto, fordran på bolagen  3 713     Koncernkonto, skuld till banken   –      
Övriga bankkonton samt skattekonto  1 136     Koncernkonto, skuld till bolagen   142   
Vägverket, förskotterat – 

totalt  8 558      summa   7 681 

  Stadens räntebärande nettotillgång   877

  totalt   8 558 
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positivt är bland annat en stor inbetalning 
på 70 mnkr till Fastighetskontoret i novem-
ber för försäljning av mark samt slutavräk-
ning av skatten för 2012 (cirka 66 mnkr) i 
början av året. 

höga krEditbEtyg
Kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor´s har i oktober 2014 bekräftat 
 stadens höga kreditbetyg. Betyget motive-
ras bland annat av Västerås starka lokala 
ekonomi men även av stadens starka 
styrning, måttliga skuldbörda och starka 
likviditetsposition. Utsikterna bedöms 
som positiva, vilket innebär att staden är 
kandidat till AAA-rating. 

• svenskt certifikatprogram: k1
 ”mycket god återbetalningsförmåga”,
 högsta kreditvärdighet.
• internationellt certifikatprogram: a-1+
 ”mycket god återbetalningsförmåga”, 
 högsta kreditvärdighet.
• långfristig rating: aa+, Positiva utsikter
 ”mycket stark återbetalningsförmåga”,
 näst högsta kreditvärdighet

borgEn och PantEr 
Västerås stads samlade borgensansvar 
uppgick den 31 december 2014 till 
242,5 mnkr (248,3 mnkr).

Det är främst borgen för bostads-
stiftelsen Aroseken som minskat. 

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 ränte-
swapavtal för motsvarande 2 625 mnkr 
(2 455 mnkr).

Totala räntekostnader uppgick till 
109,5 mnkr (exklusive räntederivat: 
64,9 mnkr). Marknadsvärdet på bok-
slutsdagen uppgick till -172,9 mnkr. Då 
derivaten är klassade som säkringsintru-
ment har värderingen ingen påverkan på 
stadens resultat.

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

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

lånEskuldEn
Den samlade låneskulden för koncernen, 
exklusive förlagslån från staden, uppgick 
i bokslutet till 7488 mnkr (6 645 mnkr). 
Låneskulden (inklusive utnyttjade check-
krediter) fördelas enligt följande:
Bostads AB Mimer  3 688 mnkr
Mälarenergi AB  3 419 mnkr
Västerås stads Strategiska 
   Fastigheter AB  223 mnkr
Övriga bolag samt 
   kommunförbund  158 mnkr

Staden har vid årsskiftet en räntebärande 
nettotillgång på 877 mnkr (807 mnkr). 
Händelser som påverkat nettotillgången 

 mnkr
 2014 2013

tillgångar
marknadsvärde
Räntebärande tillgångar 49,5 46,5
Svenska aktier 74,4 69,6
Globala aktier 12,6 10,3

summa marknadsvärde 136,5 126,4
summa bokfört värde 90,8 88,4

rEsultat
intäkter
Räntor och aktieutdelning 2,7 2,9
Realisationsvinster 2,3 4,4

 5,0 7,3
kostnader
Räntekostnader 0,0 0,0
Förvaltningskostnader -0,2 -0,2

 -0,2 -0,2
årets avkastning 4,8 7,1

disPonibla mEdEl
Ingående disponibla medel 15,5 13,2
Bidrag ur fonden -2,4 -3,0
Avsättning till disponibla medel 3,6 5,3

utgående disponibla medel 16,7 15,5

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

Enligt reglementet för Kultur fonden 
får avkastningen, sedan 25 procent därav 
lagts till kapitalet, användas för bland 
annat stadens förskönande, stödjande av 
kulturell verksamhet och idrotts- och övrig 
föreningsverksamhet. Avkastningen ska 
inte användas för sådana ändamål som 
normalt bekostas av skatte medel. Årets 
avkastning uppgår till 4,8 mnkr. Ur fonden 
har under året disponerats 2,4 mnkr för 
olika kulturella ändamål.

Kulturfonden
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Koncernstruktur

Västerås stads strategiska 
Fastigheter ab, 100%

Västerås central ab, 49%

mälarenergi ab, 100% Västerås Flygplats ab, 100%

Etablering Västerås ab, 51%

fastighetsbolag energibolag

västerÅs stad

regionala bolag övriga bolag

bostads ab mimer, 100% Vafabmiljö ab, 43,6% 

mälarhamnar ab, 55%

utvecklingsfastigheter 
i Västerås ab, 100%

geddeholms ab, 100%

Fastighetsaktiebolaget
Elledningen, 100%

Västerås 
Flygfastigheter ab, 100%

kommunalförbund
Västmanlands teater
Västmanlandsmusiken
mälardalens brand- och räddningsförbund
Västmanlands samtrafikförbund
samordningsförbundet Västerås

uppdragsföretag redovisas i övriga 
tilläggsupplysningar på sidan 64.

Västerås stad har inte något sammanhållande koncernaktiebolag, 
utan bolagen styrs direkt av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
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VästErås

hur Mycket kan invÅnarna pÅverka stadens utveckling?

Som helhet upplevs Västerås som en bra plats att 
leva och bo i. Det som drar ner resultatet något är 
trygg heten, som dock upplevs bättre än i tidigare 
mätningar.
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VästErås

hur väl upplever invÅnarna att västerÅs är en attraktiv plats att leva och bo i?

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

mälarenergi 
Vattenkraft ab, 100%

mälarenergi 
Försäljning ab, 100% 

mälarenergi Elnät ab, 65,1%

samkom ab, 100%

stadsnät i 
svealand ab, 66%
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Mälarenergi

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 2 784 2 825 2 812
Resultat efter finansiella poster 129 249 313
Soliditet (procent) 34,7 39,3 37,7
Avkastning på totalt kapital (procent) 3,9 4,3 4,8
Aktiekapital 683 300 700 000 700 000
Eget kapital 2 085 2 874 3 051
Balansomslutning  6 009 7 308 8 086
Investeringar 1 050 1 920 1 139

Medelantal anställda 595 615 644

Styrelseordförande ULLA PERSSON  •   VD (fr. 2014-04-01) Magnus Hemmingsson

mälarEnErgi ab
Mälarenergis nettoomsättning 2014 
uppgick till 2 812 miljoner kronor och 
resultat efter finansnetto för verksamhets-
året blev 313 miljoner kronor. Koncernen 
har investerat 1 139 miljoner kronor under 
året i bland annat underhåll och förnyelse 
av ledningsnätet för att säkra leveranser 
till kund. Den största händelsen 2014 var 
idrifttagandet av den nya samförbrännings-
anläggningen Block 6. Under den första 
tiden uppstod luktproblem i omgivningarna 
till följd av att avfall till stor del används 
som bränsle, vilket medfört kostnader för 
luktreducerande åtgärder.

Under året har investeringarna inom 
Mälarenergikoncernen totalt uppgått till 
1 139 miljoner kronor. Investeringar har 
genomförts för att underhålla och förnya 
ledningsnäten för vatten och avlopp 
samt fjärrvärme- och elnät. Mälarenergi 
förvärvade fjärrvärmeverksamheten i 
Surahammar som ska knytas samman med 
Västerås fjärrvärmenät via en 11 kilometer 
lång ledning till Skultuna. Under året köpte 
Mälarenergikoncernen varor och tjänster 
av lokala leverantörer i Västerås, Hallsta-
hammar, Köping, Arboga och Kungsör för 
532 miljoner kronor.

Elhandelsförsäljningen under året 
minskade med 4 procent och uppgick till 
2 205 GWh (2 292). Produktionen vid 
Mälarenergis 41 vattenkraftverk ökade 
med 68 procent jämfört med föregående 
år, produktionen uppgick till 235 GWh 
(140). Det överlag varma året bidrog till att 
värmeförsäljningen minskade med 5 pro-
cent på helårsbasis, under året levererades 
1 421 GWh värme (1 491).

 2014 2013
Försäljning: 
El slutkunder (GWh) 2205 2 292
Överförd energi Elnät (GWh) 1695 1 753
Värme (GWh) 1421 1 492
Kyla (GWh) 29 27
Vatten (Mm3) 11 10

Bolagen

aVstämning aV ägardirEktiV

Mälarenergi ska enligt ägardirektiven vara en komplett energi- och VA-koncern. Verk-
samheten spänner från VA- och elnätsverksamhet till elförsäljning och IT-kommunikation 
via bredband, produktion och försäljning av fjärrvärme och fjärrkyla samt energitjänster. 
Bolaget ska i huvudsak verka inom Mälardalen.

Bolaget ska från och med 2013 lämna utdelning till ägarna med minst 53,7 mnkr 
 årligen. Avkastningen på totalt kapital ska under perioden då förnyelsen av Kraftvärme-
verket sker vara i nivå med eller större än 3 procent, affärsområde VA avräknad, under den 
period då förnyelse av kraftvärmeverket sker. Därefter ska avkastningen på totalt kapital 
uppgå till 5 procent. Mälarenergis soliditet ska uppgå till 35 procent. Nivån på bolagets 
fjärrvärme och VA-priser ska vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i 
Sverige. Elnäts priser ska vara i paritet med jämförbara bolag.

För 2014 föreslås utdelning som uppgår till 53,7 mnkr enligt ägardirektivet. Avkastning-
en på totalt kapital exklusive VA-verksamheten uppgår till 4,8 procent (4,3) vilket är bättre 
än ägardirektivets mål för 2014. Soliditeten uppgår till 37,7 procent (39,3 ), vilket över-
stiger ägardirektivets mål. VA-priset var väsentligt lägre än medelnivån bland jämför bara 
energibolag i Sverige. Fjärrvärmepriset och elnätspriset var lägre än medelnivån i Sverige. 
Samtliga mål i ägardirektivet är därmed uppfyllt.
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bostads ab mimEr
Bostads AB Mimers resultat efter finan-
siella poster är 102,2 mnkr. De största 
avvikelserna beror på det nya regelverket 
K3, som bland annat innebär att under-
hållskostnader inte tas i driften utan läggs 
som en del i en större investering där de 
ingående komponenterna skrivs av för sig. 
På sikt kommer därför avskrivningskost-
naderna istället att öka. I resultatet ingår 
reavinster med 12,6 mnkr. Rensat från 
reavinster är resultatet 89,6 mnkr jämfört 
med en budget på 63 mnkr.

Andra positiva budgetavvikelser beror 
på lägre värmekostnader på grund av milt 
väder, samt en effektiv finansförvaltning 
som tillsammans med en gynnsam mark-
nadsutveckling har förbättrat finansnettot. 
På kostnadssidan har man därför kunnat 
friställa lägenheter i större grad än plane-
rat vid ombyggnationer för att underlätta 
för hyresgästerna. Totalt har 486,2 mnkr 
satsat på olika typer av underhåll och 
ombyggnationer, vilket är mer 20 mnkr 
över budget. 

Efterfrågan på lägenheter i Västerås är 
fortsatt stark. Mimer arbetar aktivt med 
projekt som innebär cirka 1500 nya lägen-
heter fram till 2019.

Det framtida underhållsbehovet är 
stort och beräknas fram till 2023 uppgå 
till 1,1 miljard. Till det kommer kostnader 
för underhåll av utemiljöer. Utemiljön och 
gårdarna är särskilt viktiga för hyres-
gästerna. Bolaget kommer därför investera 
30 mnkr mer 2015 jämfört med 2014 på 
att förbättra utemiljön.

Under 2014 certifierades Mimers första 
projekt, kv Regementet, enligt certifierings-
systemet Miljöbyggnad. I december 2014 
togs första spadtaget för Mimers, och 
Västerås, första flerbostadshus byggt helt 
i trä, kv Mesanseglet. Att bygga i trä har 
många fördelar inte minst för miljön. Det 
är en förnybar råvara som binder  koldioxid 
och har en låg energiförbrukning vid 
 förädlingen till trävara.

Den totala investeringsnivån uppgick till 
524,6 mnkr för 2014, vilket är 146,6 mnkr 
högre än 2013. Av årets investeringar har 
123 mnkr gått till nyproduktion och 399 
mnkr till ombyggnation. Totalt 107 nya 
lägenheter produktionsstartades 2014. 

bostads ab MiMer

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 764,6 790,0 815,0
Resultat efter finansiella poster 56,6 75,1 102,2
Soliditet i % 28,9 28,1 28,1
Justerad soliditet i % 45,8 46,5 48,5
Avkastning på totalt kapital i % 3,2 3,5 3,6
Direktavkastning bokfört värde 5,4 5,7 6,6
Direktavkastning marknadsvärde 3,7 3,5 3,6
Genomsnittlig räntenivå 3,1 2,8 2,6
Aktiekapital 240,0 240,0 240,0
Eget kapital 1 295,7 1 344,2 1 422,0
Balansomslutning 4 894,2 5 177,6 5 512,6

Medelantal anställda 110 113 118

Styrelseordförande LARS KORKMAN  •  VD Anders Nordstrand

aVstämning aV ägardirEktiV

Bostads AB Mimer ska skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes 
eller bostadssökandes olika krav. Bolaget ska aktivt motverka segregation.

Bolaget ska ge ägaren en årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 procent. 
Mimer ska 2014 ha en soliditet som uppgår till lägst 26 procent och en justerad soliditet 
som uppgår till minst 45 procent. Direktavkastningen utifrån bokförda värden ska öka till 
lägst 6 procent år 2014. Direktavkastningen utifrån marknadsvärden ska lägst uppgå till 
3,5 procent. Mimer ska hålla en konkurreskraftig och marknadsmässig nivå på hyrorna i 
jämförelse med de större SABO-företagen i Stockholm-Mälarregionen. Bolaget ska redovisa 
genomförda energibesparingar på lägst 2,2 procent per år.

Styrelsens förslag till utdelning på årsstämman kommer att vara 2, 4 mnkr (1,8). 
De  senaste årens goda resultat i kombination med en lyckad finansförvaltning gör att 
företagets soliditet uppgår till 28,1 procent (28,1) efter 2014. Det ligger över bolagets 
långsiktiga mål. Den justerade soliditeten uppgår till 48,5 procent (46,5) efter 2014, vilket 
också överstiger uppsatta mål. För 2014 uppgår direktavkastning på bokförda värden 
till 6,6 procent (5,7) och på marknadsvärden till 3,6 procent (3,5). De senaste åren har 
den genomsnittliga direktavkastningen varit drygt 5,5 procent. Medvetna satsningar på 
extra underhållsåt gärder gör att avkastningen hållits tillbaka något tidigare år för att 
2014 vara över uppsatta mål. Vid en jämförelse gjord under 2014 gällande hyresnivåerna 
ligger Mimers nivå på cirka 978 kronor per kvadratmeter bra till i jämförelse med ett vägt 
medelvärde bland större SABO-företag i Stockholm-Mälarregionen där nivån ligger på cirka 
1 036 kronor per  kvadratmeter. Under 2014 har bolaget sänkt energianvändningen med 
2,2 procent. 
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aVstämning aV ägardirEktiV

Bolaget ska medverka till goda kommunikationsmöjligheter för näringsliv och privat-
personer och till goda utbildningsmöjligheter för flygrelaterade utbildningar.

Bolaget ska bedriva civil flygplatsverksamhet och utöka verksamheten med ytterligare 
linjer inom tjänste- och affärsresor, lågkostnadsflyg, charter, frakt och åt försvarsmakten. 
Flygplatsen ska fokusera på att förbättra lönsamheten på både kort och lång sikt.

Flygplatsen har bedrivit civil flygverksamhet under året. Västerås flygplats var 2014 
Sveriges 21:a största av totalt 40 flygplatser med reguljär trafik. Tappet från 18:e till 21:a 
plats beror på Ryanairs minskning av trafiken. Arbetet med att få till stånd trafik till ett eller 
flera större nav i Europa har fortsatt under året. Försvarsmakten har avslutat insatserna i 
Afghanistan och har för närvarande inget behov av Västerås flygplats. Fraktverksamhet 
är oförminskad med två dagliga avgångar och ankomster till och från Liège och Riga. 
Flygskolorna Airways och BFSAA har ökat sin verksamhet under året. Under bekämpningen 
av den stora skogsbranden i Västmanland spelade flygplatsen en stor roll då den var bas för 
vattenbombflygplanen, samt militära och civila helikoptrar. Försvarsmakten, Länsstyrelsen 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upprättade en ledningsstab på 
flygplatsen.  

VästErås FlygPlats ab
Västerås flygplats redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på -12 mnkr. Detta 
är 5,7 mnkr sämre än budgeterat och 
5 mnkr sämre än 2013. För att undvika 
kontrollbalansräkning erhöll man ett 
extra driftbidrag från staden på 1 mnkr. 
Orsaken till det försämrade resultatet beror 
på nerdragningar i flygtrafiken både för 
passagerarflyget och för fraktflyget. Ryan 
air, som är det dominerande bolaget som 
trafikerar flygplatsen, meddelade sent 
under 2013 att man avsåg att dra ner 
trafiken med 30 procent. Detta har en stor 
påverkan på flygplatsen som inte lyckats 
klara av att möta den intäktsnedgången 
med minskade kostnader. Även försvars-
maktens trafik upphörde under året i och 
med avveckling av insatsen i Afghanistan.  
När det gäller fraktflyget har det varit en 
mindre nedgång då antalet trafikdagar 
blev färre på grund av helgernas placering 
samt strejker i Belgien. 

Den totala passagerarvolymen minskade 
med 28 procent, till 117 390 medan 
fraktvolymen minskade med 5,8 procent 
till 4 970 ton.

nyckeltal  2014 2013
Antalet landningar 17 737 16 395
Antalet passagerare 117 390 161 925
Flygfrakt ton  4 971 5 279

västerÅs flygplats ab

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 21,5 24,4 18,7
Resultat efter finansiella poster -6,4 -7,0 -12,0
Soliditet i % 80,0 63,3 16,0
Avkastning på totalt kapital i % neg neg neg
Aktiekapital 10,0 10,0 10,0
Eget kapital 24,0 17,0 5,0
Balansomslutning 30,1 26,9 32,2

Medelantal anställda 36 36 34

Styrelseordförande LENA SÖDERBERG  •  VD Mikael Nilsson

etablering västerÅs ab

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 25,0 25,1 26,5
Resultat efter finansiella poster 1,2 -0,5 -0,9
Soliditet i % 28,2 23,4 18,6
Avkastning på totalt kapital i % 14,1 neg neg
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1
Eget kapital 1,7 1,7 1,4
Balansomslutning 8,7 9,0 7,3

Medelantal anställda 15 16 16

Styrelseordförande ULLA PERSSON  •  VD Bo Dahllöf

EtablEring VästErås ab
Etablering Västerås AB:s resultat efter 
finansiella poster är -0,9 mnkr, vilket är 
0,9 sämre än budget. Det är för dyringar i 
kombination med lägre intäkter för City-
festivalen, ett lägre försäljnings netto samt 
en ny lokal för Expectrum som ger upphov 
till underskottet.

Ett bra företagsklimat och goda 
förutsättningar för nyetableringar och 
expan sioner är grundstenar för Närings-
livsenheten som nu finns representerade 
i Expectrums lokaler. Näringsliv har attra-
herat nya företag som kommer att etablera 
sig i dessa  lokaler med syfte att främja 
kreativitet inom teknikområdet. 
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mälarhamnar ab
Mälarhamnar AB redovisar ett resultat 
 efter finansiella poster på 2,3 mnkr, 
vilket är 2,2 mnkr bättre än budget, och 
7,4 mnkr bättre än 2013. I resultatet 
ligger totalt en reaförlust för avyttrande 
av anläggningstillgångar på -0,9 mnkr. 
Transatlantics nedläggning i Västerås har 
gett ett stort intäktstapp med 6,3 mnkr 
jämfört med budget. Minskade kostnader 
för personal, lägre driftskostnader och färre 
investeringar med lägre avskrivningar och 
låg ränta som följd har uppvägt intäkts-
minskningen och möjliggjort plusresultatet. 
Den stora skillnaden mot tidigare år är att 
Västerås Kombiterminal AB nu är avveck-
lad och inga förluster från det bolaget 
behövde täckas.

Antalet hanterade ton över kaj har ökat 
med 7 procent till 2 515 kiloton. Anlöpen 
har också ökat med 4 procent till 718. 
Den mest betydelsefulla godsökningen har 
skett inom området bränsle och kol (+34 
procent) samt jordbruk (+54 procent). 

nyckeltal jämfört med 2013
 2014 2013
Anlöp, fartyg 718 690
Hanterat gods fartyg, 
kiloton 2 515 2 361
Nettooms/årsarb, kkr 1 636 1 470

aVstämning aV ägardirEktiV

Under 2013 har ägardirektiven omformulerats med anledning av att förlagslån till bolaget 
har kvittats mot nyemission. Tidigare krav på ränta på förlagslån har ersatts med krav på 
avkastning på motsvarande nivå.

Bolaget ska eftersträva att skapa en stabil ekonomi på både kort och lång sikt och 
ska agera så att ägarnas risker minimeras. Avkastningen på totalt kapital ska vara lägst 
5 procent senast år 2016. Soliditeten ska senast år 2017 vara lägst 30 procent. Bolaget ska 
erlägga en utdelning om lägst 700 kkr per år att fördela mellan ägarna utifrån ägarandel.

Avkastningen på totalt kapital hamnar på 2,7 procent (1,7), vilket ännu inte är uppe 
i måltalet för 2016. Omställningsarbete avseende avgångsvederlag eller motsvarande 
0,9 mnkr samt reaförlust vid kranförsäljning på 1,5 mnkr har belastat resultatet. Soliditeten 
är för 2014 32 procent och ägarmålet uppfylls. Utdelningsförslag till ägarna är också enligt 
målet 700 kkr.

MälarhaMnar ab

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 117,9 107,3 111,2
Resultat efter finansiella poster -3,2 -5,1 2,3
Soliditet i % 31,3 31,2 32,0
Avkastning på totalt kapital i % 2,6 1,7 2,7
Aktiekapital 30,0 31,8 31,8
Eget kapital 16,3 31,4 33,2
Balansomslutning 85,3 138,4 139,4

Medelantal anställda 82 73 68

Styrelseordförande JAZMINE PETTERSSON/LENA WILHELMSSON  •  VD Carola Alzén

vafab Miljö ab 

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 409,2 420,7 435,0
Resultat efter finansiella poster 1,9 -0,9 6,7
Soliditet % 14,1 13,5 15,2
Avkastning på totalt kapital i % 1,9 1,2 2,7
Aktiekapital 15,0 15,0 15,0
Eget kapital 57,5 57,9 66,3
Balansomslutning 406,4 430,0 437,4

Medeltal anställda 197 204 196

Styrelseordförande YNGVE WERNERSSON  •  VD Carina Färm

västerÅs central ab 

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 8,5 8,9 9,6
Resultat efter finansiella poster 0,5 1,2 3,4
Soliditet % 26 28 34
Avkastning på totalt kapital i % 4 6 11
Aktiekapital 5,1 5,1 5,1
Eget kapital 13,2 14,1 16,8
Balansomslutning 51,4 50,1 49,5
   
   

Styrelseordförande PAUL VAD DONINCK  •  VD Henrik Gidmark
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VästErås stads stratEgiska 
FastighEtEr
Västerås Strategiska Fastigheter AB har 
ett resultat efter finansiella poster på 
-4,8 mnkr jämfört med budgeterat resultat 
på 0,0 mnkr. Föregående år var resultatet 
0,3 mnkr. 

Underskottet förklaras framför allt med 
nedskrivningen av pågående nyanlägg-
ning i Geddeholm med 11,5 mnkr. Lägre 
kostnader för drift och underhåll i flera 
av bolagen har till viss del kompenserat 
underskottet totalt. 

Detaljplan för väg till Gäddeholm 
etapp två är antagen och planläggning för 
bostadsetapp två och väg etapp tre pågår 
där Geddeholms AB medverkar i plane-
ringsgrupper. 

Västmannatrafik AB som äger VL:s 
 bussdepå förvärvades under året.

västerÅs stads strategiska fastigheter

mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 53,4 54,0 53,5
Resultat efter finansiella poster 3,0 0,3 -4,8
Soliditet i % 25,3 26,9 25,4
Avkastning på totalt kapital i % 2,5 1,9 0,6
Direktavkastning bokfört värde 4,9 4,8 5,6
Aktiekapital 100,0 100,0 100,0
Eget kapital 127,5 126,9 121,7

Balansomslutning 504,7 471,0 477,7

Styrelseordförande THOMAS KARLSSON  •  VD Per Johansson

aVstämning aV ägardirEktiV

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla strategiska fastigheter inom Västerås stad som 
har betydelse för stadens fortsatta utveckling och för att säkerställa stadens infrastruktur. 
Bolaget ska ha en soliditet som uppgår till minst 10 procent. Direktavkastningen beräknat 
på genomsnittligt bokfört värde ska vara minst 5,3 procent.

Soliditeten per den 31 december 2014 uppgick till 25,4 procent (26,9) vilket innebär en 
minskning mot föregående årsskifte med 1,5 procentenheter.

Direktavkastningen för år 2014 uppgick till 5,6 procent (4,8). Direktavkastning beräknas 
som driftnetto i förhållande till fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. Med drift-
netto (alternativt driftöverskott) avses hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, 
tomträttsavgäld samt fastighetsskatt. Målen enligt ägardirektivet är därmed uppfyllda.

 2012 2013 2014

mälardalens brand- och räddningsförbund
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 100,4 104,8 106,6
Resultat före extraordinära poster 6,0 3,4 6,4
Bidrag från medlemmarna 87,8 92,9 90,3
Stadens andel av kommunbidrag i % 81 81 82
Medelantal anställda 173 172 181
Antal fast anställda 81 80 83
   
teater Västmanland   
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 29,9 33,0 33,9
Resultat före extraordinära poster 2,5 0,9 0,7
Bidrag/anslag från medlemmarna 20,1 21,4 21,8
Stadens andel % 49 49 49
Medelantal anställda 30 35 32

   
 2012 2013  2014

Västmanlandsmusiken
Omsättning (intäkter inkl driftsbidrag) 65,9 68,5 72,7
Resultat före extraordinära poster 0,8 1,1 0
Bidrag från medlemmarna 27,0 30,0 26,4
Stadens andel % 90 90 90
Medelantal anställda 58 57 44

Kommunalförbund
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ekonomisk översikt

 
Miljoner kronor 

Årets resultat för västerås stad

+26  
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låneskuld, ger möjlighet att på kort sikt 
sänka stadens resultatmål. I budgeten för 
2014 gjordes avsteg från det långsiktiga 
resultatmålet på 2 procent av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning då målet sattes till 0,7 procent. 

Det lägre budgeterade resultatet 
motiveras bland annat av att överskott från 
boksluten 2012 och 2013 har utnyttjats 
för tillfälliga satsningar på exempelvis 
fastighetsunderhåll, utvecklingsprojekt 
inom äldreomsorgen och bredband på 
landsbygden.

FinansiElla mål 2014
• Västerås stads övergripande finansiella 

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

• Västerås stads resultatmål är att 
resultatet, exklusive realisationsvinster, 
över tiden ska uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. För verksamhetsåret 2014 
var resultatmålet 46 mnkr eller 0,7 
procent.

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

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

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

VErksamhEtsmässiga mål
De politiskt prioriterade verksamhetsmålen 
anges i den strategiska planen. Det är den 
strategiska planen som utgör grunden för 
kommunfullmäktiges verksamhetsuppfölj-
ning och för att god ekonomisk hushåll-
ning uppnås ur ett verksamhets perspektiv. 
Den strategiska planen följs upp på 
övergripande nivå på sidorna 10-17 i 
årsredovisningen samt mer i detalj i särskilt 
dokument.

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

Kommunallagen ställer krav på att 
budget ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Motiven till att 
budgetera överskott handlar om att skapa 
ett långsiktigt handlingsutrymme och ge 
förutsättningar för nya satsningar och 
tillväxt. Genom ett positivt resultat kan 
kommunen finansiera investeringar, spara 
för kommande pensionskostnader och 
skapa buffert för sämre tider eller särskilda 
satsningar. Västerås stad ska vårda och 
underhålla sin egendom och inte skjuta 
fram underhållsbehovet till kommande 
generationer. Genom att avsätta tillräckliga 
resurser kan också behovet av reinveste-
ringar begränsas.

Den stabila ekonomiska basen som 
byggts upp och som bland annat innebär 
att Västerås stad inte har någon netto-

God ekonomisk hushållning

nettokostnader exkl reavinster och 
skatteintäkter,  förändring i procent
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Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Nettokostnaderna exklusive realisationsvinster 
 ökade med 5,9 procent. Skatteintäkterna ökade 
med 2,3 procent. Nettokostnaderna ökade alltså 
mer, vilket gör att stadens mål inte uppnås 2014.
Detta är inte en utveckling som kan fortgå lång-
siktigt. Staden måste bromsa nettokostnadsutveck-
lingar genom åtgärder i kommande budgetar.

aVstämning aV FinansiElla mål

Resultatet exklusive reavinster ska uppgå till 2 procent 
av skatteintäkter, generella bidrag och utjämnning på 
lång sikt. Balanskravsresultatet för 2014 är negativt 
och målet nås inte. 
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vesteringar som kommer att sätta hård 
press på likviditeten. Investeringsbufferten 
är avsedd för att begränsa behovet av 
lånefinansiering om investeringsbehoven 
överstiger investeringsutrymmet. 

2012 inrättades en social resursfond 
som en del av det egna kapitalet. Syftet 
med fonden är att den ska vara en öron-
märkt del av det egna kapitalet som ska 
möjliggöra tillfälliga, förebyggande insatser 
inom det sociala området. Ansökningar om 
satsningar kan göras av nämnder enskilt 
eller nämnder i samverkan enligt särskilda 
riktlinjer.

2012 erhöll Västerås stad 44 mnkr i 
prestationsersättning för vård- och omsorg 
från regeringen. Medlen har under 2013 
och 2014 använts för särskilda insatser. I 
bokslutet 2012 reserverades därför dessa 
medel som en särskild del av det egna 
kapitalet.

skattEintäktEr
Årets skatteintäkter, utjämning och 
generella statsbidrag uppgår samman-
taget till 6 736 mnkr vilket är i nivå med 
de  budgeterade intäkterna. Den totala 
budgetavvikelsen är -8 mnkr. I tidigare 
prognoser i samband med delårsrapporter-
na fanns förhoppningar att konjunkturen 
skulle bli något bättre än antagandena 
i budgeten. BNP-tillväxten i Sverige blev 
dock svagare än förväntat under andra 
halvåret 2014 och skatteintäktsprognoser-
na har därför backats till den budgeterade 
nivån. Skatteunderlaget beräknas öka med 
2,7 procent under 2014.

FinansnEtto
Finansnettot uppgår till 100 mnkr vilket är 
cirka 7,1 mnkr bättre än budget. Det låga 
ränteläget har medfört att räntenettot blev 
lägre än budgeterat. Detta vägs dock upp 
av en lägre räntekostnad än förväntad på 
pensionsavsättningen och reavinster vid 
försäljningar av andelar i bostadrättsför-
eningar på 2,7 mnkr, vilket bidragit till den 
positiva budgetavvikelsen. Mälarhamnar 
AB har inte lämnat någon utdelning 2014 
och utdelningen från Bostads AB Mimer 
blev lägre än budgeterat. 

i bokslutet 2014. Efter årets utnyttjande 
uppgår balansfonden till 240 mnkr. Under 
året har 1 mnkr utnyttjats ur den sociala 
resursfonden vilket finansierar resterande 
del av balanskravsresultatet. Västerås stad 
följer därmed balanskravets regler enligt 
kommunallagens kapitel om god ekono-
misk hushållning. De största budgetavvikel-
serna i verksamheterna har i budget 2015 
kompenserats genom ökade budgetramar.

avvikelse mot budget, mnkr
budgeterat resultat  +46
Skatteintäkter och utjämning - 8
Finansnetto  +7
Jämförelsestörande poster inkl reavinster +33
Exploateringsverksamhet FN +38
Verksamheternas nettokostnader 
jämfört med budget - 90
resultat inklusive reavinster +26
Reavinster -39
resultat exklusive reavinster -13

Förslag till rEsultathantEring
Av årets resultat på 26 mnkr föreslås 
följande dispositioner inom det egna 
kapitalet (för en fullständig analys av eget 
kapital, se not 19).

 ingående  årets utg.
mnkr saldo förändr. saldo

Balansfonden 252 -12 240
Pensionsfonden 435 0 435
Investeringsbuffert 124 -124 0
Social resursfond 21 -1 20
Prestationsersättning 31 -25 6

Då stadens resultat exklusive realisations-
vinster är negativt, utnyttjas 12 mnkr i 
balansfonden så att statens balanskrav kan 
uppfyllas.

Västerås stad har i likhet med andra 
kommuner stora ekonomiska åtaganden 
för pensioner. För att likvidmässigt möta 
framtida utbetalningar har staden byggt 
upp en pensionsmedelsförvaltning (pen-
sionsfonden). Överföringar till pensions-
fonden är en rent likvidmässig hantering 
och påverkar inte de aktuella verksamhets-
årens driftsresultat.

I 2011 års bokslut infördes en investe-
ringsbuffert inom det egna kapitalet. 
Motivet var att staden under de komman-
de åren står inför stora infrastrukturin-

årEts rEsultat
Årets resultat för Västerås stad inklusive 
realisationsvinster och andra jämförelse-
störande poster uppgår till +26 mnkr. 
 Resultatet motsvarar 0,4 procent av 
 stadens skatteintäkter, generella stats-
bidrag och utjämning. Stadens budget för 
2014 byggde på ett resultat på 46 mnkr, 
eller 0,7 procent av skatteintäkter, 
 generella statsbidrag och utjämning.

rEsultatanalys 2014
Skatteintäkter och generella statsbidrag har 
ökat med 154 mnkr jämfört med 2013, en 
ökning med 2,3 procent. Verksam hetens 
nettokostnader exklusive reavinster har 
ökat med 384 mnkr jämfört med 2013, 
en ökning med 5,9 procent. Om samtliga 
jämförelsestörande poster räknas bort är 
ökningen jämfört med 2013 5,2 procent. 
Västerås stads kostnader har således ökat 
mer än skatteintäkter och generella statsbi-
drag, vilket gör att staden inte klarar ett av 
de uppsatta finansiella målen under 2014.

I årets resultat ingår reavinster för 
fastighetsförsäljningar med 39 mnkr, varav 
34 mnkr utgör försäljningar av tomträtter. 
Årets resultat exklusive reavinster från 
fastighetsförsäljningar uppgår därmed till 
-13 mnkr eller -0,2 procent av stadens 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Resultatet exklusive reavinster är det resul-
tat som stäms av mot statens balanskrav. 
Staden uppnår således inte balanskravet 
för 2014.

balanskravsutredning, mnkr
Årets resultat +26
Avgår reavinster fastighetsförsäljning -39
Resultat enligt statens balanskrav -13

Västerås stad inrättade 1999 en balans fond 
för att långsiktigt klara statens balanskrav. 
Delar av stadens resultat har vid ett flertal 
tillfällen, genom beslut av kommunfull-
mäktige i samband med godkännande av 
årsredovisningen, tillförts balansfonden. 
Fonden kan utnyttjas vid tillfälliga svackor 
i ekonomin de år som inte balanskravet 
uppnås. Eftersom årets resultat enligt ba-
lanskravsutredningen är negativt kommer 
12 mnkr av balansfonden att tas i anspråk 

Ekonomisk och finansiell analys
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kommer av en högre färdigställandegrad 
på Östermälarstrand som står för ett 
överskott på 40 mnkr. Från det dras ökade 
saneringskostnader på 3,6 mnkr. Även på 
Gäddeholm är färdigställandegraden högre 
än budgeterat vilket ger ett överskott på 
2,4 mnkr, medan det blir ett underskott på 
5,4 mnkr för Lillhamra där man ligger efter 
tidsplanen.

VErksamhEtEns 
budgEtaVVikElsE 2014
I nedanstående tabell redovisas de 
verksamheter som har störst avvikelse mot 
budget.

 avvikels
Verksamheternas nettokostnader mot budget 
jämfört med budget (mnkr)

Barn- och ungdomsnämnden -20,4
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -8,1
Individ- och familjenämnd -35,5
Nämnden för personer med funktionsh. -5,3
Äldrenämnden -44,1
Teknisk nämnd +5,8
Kommunstyrelse +5,7
Kultur- idrotts- och fritidsnämnd +4,8
Övriga verksamheter +7,8
summa -89,3

skolVErksamhEtEn
barn- och ungdomsnämnden
Största delen av avvikelsen hänför sig till 
underskott i de kommunala verksamheter-
na, -33,8 mnkr. De kommunala förskolorna 
har färre antal barn och tillsammans med 
en större andel deltidsbarn innebär det ett 
underskott för de kommunala förskolorna 
på -10 mnkr. De kommunala grund-
skolorna gör ett ännu större underskott 
på sammanlagt -23,8 mnkr beroende 
bland annat på två högstadieskolor som 
stadigt har tappat elever med effekten att 
lokalerna blir för stora och grupperna för 
små. I under skottet ligger en uppbokning 
av underskottskompensation till fristående 
utförare med 9,4 mnkr. 

För tilldelningsekonomin har färre antal 
barn i förskola och en högre andel deltids-
barn resulterat i ett överskott på 25,2 mnkr 
då ersättningarna som betalas ut både till 
fristående och kommunala förskolor blir 

jämFörElsEstörandE PostEr
Ett flertal poster av engångskaraktär 
påverkar bokslutsresultatet för 2014. 

jämförelsestörande poster mnkr

Reavinster 
Reavinster tomträtter +34
Reavinster övr. fastigheter +3
Försäljning värdepapper +2
summa realisationsvinster +39
Nedskrivningar och övriga jämf -6
störande poster
summa jämförelsestörande poster +33

rEalisationsVinstEr Vid FriköP 
aV tomträttEr mm

Tomträtterna har ett lågt bokfört värde och 
försäljningarna har därför skapat realisa-
tionsvinster på totalt 34 mnkr. Av realisa-
tionsvinsterna avser 29 mnkr tomträtter 
för bostäder och 5 mnkr övriga tomträtter.  
Övriga reavinster, 5 mnkr, avser resultat vid 
försäljning av bostadsrätter, samt försälj-
ning av värdepapper i Kulturfonden. 

nEdskriVning
Nedskrivning av värdet på fastigheter 
har gjorts med totalt 3,6 mnkr. 3,1 mnkr 
av detta avser nedskrivningen av Mälar-
campingen och 0,5 mnkr avser övriga 
nedskrivningar inom fastighetsnämnden. 
Dessutom har barn och ungdomsnämnden 
skrivit ner Skolportalen, som är nedlagd, 
med 2,0 mnkr.

rEsultat Från 
ExPloatEringsVErksamhEtEn
Fastighetsnämndens exploateringsverk-
samhet redovisas separat som en egen 
balansräkningsenhet inom fastighets-
nämnden. Resultatredovisning för exploa-
teringsverksamheten görs enligt principen 
successiv vinstavräkning, vilket innebär att 
resultat från exploateringsprojekten redo-
visas i den takt som områden färdigställs 
och försäljning sker. Försiktighetsprincipen 
tillämpas när resultat lyfts fram i redo-
visningen. 

Resultatet för exploateringsverksam-
heten överstiger totalt sett budget med 
38 mnkr. Det huvudsakliga överskottet 

lägre, men ett underskott för fler elever 
i grundskolan med 8,3 mnkr. Skolskjuts-
kostnaderna har blivit 2,6 mnkr högre än 
budgeterat. Totalt för tilldelningsekonomin 
innebär detta ett överskott med 13,5 mnkr 
mot budget.

utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnden
Tilldelningsekonomins resultat visar ett 
överskott på 11,4 mnkr, där en del av 
förklaringen är en extra ramökning på 
15 mnkr för ungdomsjobb/praktik. Antalet 
ungdomsjobb/praktikplatser överträffades, 
men till en lägre kostnad, då kostnaden för 
köp från AMA av arbetsmarknadsåtgärder 
blev lägre än budgeterat. Dessutom har 
Vuxenutbildningscentrum ett överskott på 
4,5 mnkr som beror på extra statsbidrag.  

De kommunala gymnasieskolorna 
Hässlö, Carlforsska, Wijkmanska och 
Tranellska visar tillsammans ett underskott 
på -24,9 mnkr. På grund av minskat elevtal 
har ramen minskat med 16,6 mnkr. Hässlö-
gymnasiet lades ner under året och har 
därför haft stora avvecklingskostnader, som 
stod för 11,2 mnkr av underskottet. Den 
självstyrande enheten Edströmska visar ett 
underskott på 4,9 mnkr. Åtgärdsprogram 
finns för Edströmska och Carlforsska gym-
nasiet som har stora underskott. Övriga 
kommunala gymnasier visar ett överskott 
på 8,9 mnkr.

VårdkostnadEr
individ- och familjenämnden
Av individ- och familjenämndens avvikelse 
på totalt -35,5 mnkr jämfört med budget 
hänför sig -31,9 mnkr till vårdkostnader för 
barn och unga. Underskottet beror främst 
på ökade kostnader för institutionsvård 
och öppenvård av barn och en ökning 
av vårddygn i både familjehem och på 
institution för ungdomar. Däremot har 
vårddygnen minskat för barn i familjehem 
och ungdomar i öppenvård. 

En annan bidragande orsak till det 
kraftiga underskottet i nämnden är ökade 
kostnader för missbruksvård av vuxna där 
institutionsvården står för merparten av 
underskottet, -10 mnkr. Antalet vårddygn 
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Inom området för funktionshindrade 
redovisar samtliga enheter positivt resultat 
på totalt 16,4 mnkr. Daglig verksamhet 
har ökade intäkter genom fler kunder sam-
tidigt som flera tjänster varit vakanta.

Öppenvården inom individ- och familj 
redovisar ett överskott på 6,6 mnkr liksom 
fritid och förebyggande och ledningskontor.

skultuna kommundelsnämnd
Skultuna kommundelsnämnd gör ett 
under skott på -3,5 mnkr för vård och om-
sorg. Underskottet beror på lägre beviljade 
vårdtimmar inom servicehus och hemtjäns-
ten där verksamheterna inte har kunnat 
matcha personalkostnaderna till det lägre 
antal beviljade timmarna. Personalbud-
geten på demensboende har varit för låg 
och utfallet har bidragit till det negativa 
resultatet.

äldrenämnden
Äldrenämnden redovisar ett underskott på 
-44,1 mnkr mot budget vilket motsvarar 
3,7 procent av nämndens budgetram. Den 
största förklaringen till budgetunder skottet 
står att finna i ett kraftigt ökat antal 
hemtjänsttimmar för personer i ordinärt 
boende på 32,3 mnkr. Jämfört med 2013 
har antalet hemtjänsttimmar i ordinarie 
boende ökat med 8 procent. Det är i 
 gruppen som har behov av många timmar 
som ökningen finns. 10 procent av perso-
ner med beviljade hemtjänsttimmar har 
ett behov av hemtjänst på över 4 timmar 
per dag, vilket står för 36 procent av tim-
antalet. Andelen personer över 65 år som 
har hjälp i sitt boende är 8,8 procent vilket 
är en minsking jämfört med 2013. 

Antalet hemtjänsttimmar för per-
soner boende i servicehus ökar också 
och nämnden gör där ett underskott på 
-10,7 mnkr. Jämfört med 2013 har antalet 
hemtjänsttimmar för boende i servicehus 
ökat med 5 procent.  Antalet ansökningar 
för bostadsanpassningsbidrag har ökat 
vilket gör att budgeten där överskrids 
med -4,9 mnkr. En pluspost på 5,7 mnkr 
står att finna i att driftstarten för det 
nya äldre boendet Hälleborg är försenat. 

på institution har ökat men ökningen 
gäller även för öppenvården. 

En åtgärdsplan har redovisats för att 
komma till rätta med kostnadsökningen 
bland annat har ett antal projekt: umgäng-
esstöd, förstärkt familjehemsvård, stöd-
team för barn och unga med sammansatt 
problematik samt dagverksamhet för unga 
vuxna, startats som förväntas motverka 
ökade vårdkostnader.

Försörjningsstödet exklusive kostna-
derna för flyktingar blev 7,2 mnkr lägre 
än budget. Nämnden fick en ramhöjning 
för 2014, vilket kan förklara den positiva 
budgetavvikelsen. Den totala kostnaden 
har ökat med 8,9 mnkr på ett år. Summa 
försörjningsstöd per månad har ökat men 
däremot har totala antalet hushåll med 
försörjningsstöd minskat till 3 690 (2014) 
jämfört med 3 779 (2013). Den genom-
snittliga tiden med bidrag ligger kvar på 
6,55 månader.

Flyktingmottagningen visar ett under-
skott på -1,9 mnkr mot budget 2014. 
Underskottet gäller den grupp med 
flyktingstatus med ankomstår 2011, det vill 
säga deras fjärde år. Efter fyra år klassas de 
inte längre som flyktingar i stadens budget. 
Intäkter för flyktingar med ankomstår 2012-
2014 periodiseras till 2015 för att täcka 
framtida kostnader. Antalet mottagna flyk-
tingar har ökat något 639 personer 2014 
jämfört med 619 personer 2013. Störst är 
ökningen för ensamkommande barn.

styrelsen för proaros
Styrelsen för proAros redovisar ett över-
skott med 6,9 mnkr, vilket är 7,6 mnkr 
bättre än budget. Verksamhetsområdet 
vård och omsorg redovisar underskott på 
-4,2 mnkr, där hemtjänst och hemsjukvård 
står för ett  underskott på -26,8 mnkr, 
medan servicehusen gör ett överskott lik-
som verksamheten för funktionshindrade. 
Problemen inom hemtjänsten är främst att 
proAros inte lyckas uppnå den effektivitet 
som krävs för att klara ersättningsmo-
dellen. proAros har också tappat mark-
nadsandelar under 2014 (-2,5 procent) och 
utför nu 37,5 procent av Västerås stads 
hemtjänsttimmar.

Årets resultat, Mnkr

Årets resultat för Västerås stad blev +26 mnkr. 
Resultatet exklusive realisationsvinster, vilket är 
det resultat som redovisas när stadens balanskrav 
ska stämmas av, är -13 mnkr. Det är första gången 
sedan 2003 som staden redovisar negativt balans-
kravsresultat.
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Västerås stad har ingen låneskuld utan finansiella 
tillgångar på 877 mnkr.

avstäMning av 
investeringsbuffert 2014, Mnkr

Investeringsutrymme enligt budget 2014 307
Resultat exkl reavinster  -13
Avgår resultat exploatering  -38
Fastighetsförsäljningar  47
Avskrivningar enligt plan  213
Avgår avskrivningar exploatering  -8
Investeringsutrymme  201

Investeringar  411
Avvikelse  210

Ingående investeringsbuffert  124
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Utfallet 2014 blev 1,1 mnkr högre än 
budget. Den del av prestationsersättning-
en som använts för drift av 18 tillfälliga 
demensgruppboendeplatser på Gryta har 
överstigit budgeten beroende på att förse-
ningen av det nya äldreboendet Hälleborg 
medfört att platserna varit tvungna att 
hållas öppna längre än beräknat.

FinansiEll ProFil För 
VästErås stad
I spindeldiagrammet till högre redovisas 
Västerås stads finansiella profil i jämförelse 
med fem kommuner i Västerås storlek. För 
respektive nyckeltal får den bästa kommu-
nen 5 poäng och den svagaste kommunen 
1 poäng. De två kommuner som hamnar 
i mitten får 3 poäng. Jämförelsegruppen 
består av Västerås, Örebro, Linköping, Norr-
köping, Eskilstuna och Jönköping. Flera 
av kommunerna i jämförelsegruppen har 
 stabila ekonomier och har överlag redo-
visat bra bokslutsresultat de senaste åren.

Profilen visar att Västerås står sig starkt 
på diagrammet högra sida som visar 
nyckeltal kopplade till balansräkningen 
och skattesats. De mått där staden ligger 
över medel i gruppen är soliditet och låg 
skattesats. För måttet låg skattesats skulle 
Västerås fått allra högsta betyg om hänsyn 
tagits till olika nivåer i skatteväxlingarna 
med landstingen för kollektivtrafiken.

Däremot har Västerås de senaste åren 
tydligt tappat i måtten på diagrammets 
vänstra sida som bygger på bokslutsresul-
taten. För resultatet 2014 får staden det 
näst lägsta betyget och för det genom-
snittliga resultatet de tre senaste åren lägst 
betyg. Poängen för egenfinansiering av 
investeringarna har också sjunkit eftersom 
även det måttet är kopplat till boksluts-
resultatet. Jämförelsen av investeringarna 
är dock till viss del missvisande eftersom 
en del av kommunerna i gruppen har sina 
verksamhetslokaler i bolag.

Hemsjukvården för äldrenämnden har en 
nettokostnad på 30,3 mnkr, vilket är i stort 
sett i paritet med budget. 

nämnden för personer med 
 funktionsnedsättningar
Nämnden för funktionshindrade redovisar 
ett underskott på -5,3 mnkr jämfört med 
budget. Det negativa resultatet beror på 
ett stort underskott om -12,6 mnkr för 
insatser med stöd av LSS. Kostnaden för 
personlig assistans översteg budgeten med 
6,3 mnkr. Antalet personer som nämnden 
betalar för de första 20 timmarna har ökat 
med cirka tio under 2014. Därutöver har 
antalet personer som nämnden själv fattar 
beslut om ökat med cirka sex. 

Daglig verksamhet visar ett underskott 
på -5 mnkr jämfört med budget.  Antalet  
deltagare ökar stadigt med cirka 20 
personer varje år beroende på att de som 
slutar gymnasiesärskolan tillkommer under 
 hösten. Under 2014 har dock delatagaran-
talet ökat mer än med denna beräkning.  

För stöd i ordinärt boende samt sär-
skilda boenden visar nämnden ett plus-
resultat, vilket gör att underskottet totalt 
sett landar på -5,3 mnkr. Överskottet på 
särskilt boende beror bland annat på att 
ett gruppboende inte startat. I budgeten 
finns även en summa på 4 mnkr för oförut-
sedda kostnader. 

särskilda satsningar – 
PrEstationsErsättning 
äldrEomsorgEn
Västerås stad fick 2012 i december 
44 mnkr i statsbidrag som ersättning för 
uppnådda mål och registreringar i flera 
kvalitetsregister. Pengarna skulle använ-
das till utveckling av äldreomsorgen och 
förbättra vården av de mest sjuka äldre. 
Pengarna fördelas av kommunstyrelsen 
till nämnden under 2013-2015. Under 
2014 pågick ett flertal projekt inom 
äldrenämndens område med finansiering 
av prestationsmedel. Avsikten med flera av 
projekten är att de ska övergå i ordinarie 
verksamhet och finansieras av äldrenämn-
dens budget. 

heMtjänst, Mnkr

 utfall  utfall budget diff
 2013 2014 2014  2014

ÄN (kostnader) 340,0 367,8 335,5 -32,3
NF (kostnader) 83,0 89,4 90,2 0,8

kommunala utföraren. resultat, hemtjänst
proA(inkl larm) -20,9 -23,7 -13,1 -10,6
Skultuna -1,0 -1,2 0 -1,2

Det mest korrekta soliditetsmåttet för jämförelser 
med andra och över tid är soliditeten rensad från 
utlåning via Internbanken och när hänsyn tagits 
till ansvarsförbindelsen för pensioner. Soliditeten 
inkl ansvarsförbindelsen har varit stabil de senaste 
fem åren med undantag för en tillfällig topp 2012. 
Soliditeten enligt balansräkningen sjunker stadigt 
beroende på att omslutningen för Internbanken mer 
än fördubblats på fem år.
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Analysen syftar till att kartlägga utvecklingstrender och identifiera 
varningssignaler och styrkor i stadens ekonomiska läge.

  Årets resultat 2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat, mnkr  144 204 226 219 26
Årets resultat enl balanskravet, mnkr 34 124 172 211 -13
Årets resultat i förhållande till  2,5 3,3 3,6 3,3 0,4
   skatteintäkter, %
Resultat enl balanskravet 0,6 2,0 2,7 3,2 -0,2
   i förhållande till skatteintäkter, %

Västerås stads långsiktiga resultatmål är att balanskravsresultatet (resultat 
exklusive reavinster) ska vara minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter, 
 utjämning och generella statsbidrag. För 2014 blev balanskravsresultatet 
negativt. Med undantag för en jämförelsestörande påverkan av resultatet i 
samband med medfinansiering av Citybanan i Stockholm år 2009 är det första 
gången sedan 2003 som staden redovisar negativt balanskravsresultat. Årets 
resultat inkl reavinster är +26 mnkr.

  verksamhetens kostnader 2010 2011 2012 2013 2014

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

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 771 5 945 6 204 6 430 6 810
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 857 5 957 6 227 6 473 6 777
   exkl jämförelsestörande poster
Ökning av verksamhetens nettokostn, % 5,1 3,0 4,4 3,6 5,9
Ökning av verksamhetens nettokostn 5,4 1,7 4,5 4,0 4,7
   exkl jämförelsestörande poster, %
Ökning av skatteintäkter 5,2 3,6 3,8 4,3 2,3
   generella statsbidrag, utjämning, %

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

Under 2014 har verksamhetens nettokostnader ökat mer än skatte-
intäkterna. Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster 
ökade under året med 4,7 procent medan skatteintäkterna endast ökade med 
2,3 procent. Verksamhetens nettokostnader var också högre än årets skatte-
intäkter och bidrag. För att inte stadens ekonomi långsiktigt ska försämras 
måste ökningstakten på skatteintäkterna de kommande åren vara högre än 
verksamhetens kostnader och kostnaderna får inte heller för de enskilda åren 
ta i anspråk mer än 100 procent av skatteintäkterna.

  soliditet 2010 2011 2012 2013 2014

Soliditet enl balansräkning, % 48,0 43,7 43,7 38,8 36,1
Soliditet exkl internbank, % 71,3 69,3 76,2 72,7 68,9
Stadens soliditet inkl ansvars- 33,6 33,9 36,1 34,0 33,8
   förbindelse pensioner, exkl internbank
Koncernens soliditet inkl ansvars- 27,8 29,2 29,8 27,5 27,9
   förbindelse pensioner, % 
Stadens likvida nettotillgångar, mnkr 565 324 581 807 877

Soliditeten är ett mått på stadens långsiktiga finansiella styrka och visar hur 
mycket av tillgångarna som finansierats med egna driftintäkter. Staden har 
en omfattande finansiell samverkan via Internbanken med de  bolag som 
ingår i koncernen. Staden vidareutlånar medel till bolagen såväl långfristigt 
som kortfristigt. Det får en betydande påverkan på balansom slutningen och 
den soliditet som direkt kan avläsas i balansräkningen. När  utlåningen till 
stadens bolag exkluderas förstärks soliditeten avsevärt. Enligt den kommunala 
redovisningslagen ska pensionsåtaganden före 1998 redo visas som ansvars-
förbindelse och den delen av pensionsskulden ingår därmed inte i balansräk-
ningen. Det mest korrekta soliditetsmåttet för jämförelser med andra och över 
tid är därför soliditeten rensad från utlåning via Internbanken och när hänsyn 
tagits till ansvarsförbindelsen för pensioner.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har varit stabil de senaste fem 
åren med undantag för en tillfällig topp 2012.

  Medarbetarkostnader 2010 2011 2012 2013 2014

Medarbetarkostnader, mnkr 3 269 3 270 3 330 3 477 3 672
   därav lönekostnader 2 383 2 382 2 436  2 553 2 680
Förändring av lönekostnader, % 0,6 0,0 2,3 4,8 5,0
Verksamhetens bruttokostn mnkr 7 194 7 447 7 729 8 015 8 383
Medarbetarkostnadernas andel av 45,4 43,9 43,1 43,3 43,8
verksamhetens bruttokostnader, % 
Antal årsarbetare 7 421 7 337 7 218 7 174 7 323
Lönekostnad per årsarbetare, kkr 321 325 338 355 366

Västerås stads största kostnadspost är medarbetarkostnaderna. Antalet 
 anställda och årsarbetare ökade under 2014 efter många år av minskning till 
följd av att verksamheter lagts ut på entreprenad. Medarbetarkostnadernas 
andel av de totala bruttokostnaderna är 43,8 procent. Längre tillbaka var 
 andelen långt över 50 procent. 

  investeringar 2010 2011 2012 2013 2014

Nettoinvesteringar exkl  242,5 306,9 224,3 372,8 418,0
   exploatering, mnkr
Egenfinansieringsgrad, % 138 130 192 110 50

Ett av de finansiella målen är att investeringarnas egenfinansieringsgrad ska 
uppgå till minst 100 procent. Det innebär att investeringarna ska finansieras 
med egna medel, så att den samlade summan av årets resultat exklusive 
reavinster, avskrivningar och fastighetsförsäljningar överstiger nettoinveste-
ringarna. Det låga resultatet i driftbudgeten i kombination med en högre 
investeringsnivå gör att egenfinansieringsgraden för 2014 inte når upp till 
100 procent. Dessförinnan har målet uppnåtts tio år i rad.

Finansiella nyckeltal
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1 mnkr. Orsaken till undeskottet beror på 
vikande trafik både på passagerarsidan 
och frakt sidan. Det dominerande bolaget 
som trafikerar flygplatsen, Ryan air, drog 
ner sin trafik med 30 procent till 2014. Det 
delägda bolaget Mälarhamnar AB visar ett 
positivt resultat före extraordinära poster 
på 2,3 mnkr (-5,1). Effektivare planering av 
arbete har gett resultat på kostnadssidan 
samtidigt som intäkterna har ökat, samt 
att Västerås kombiterminal AB är avvecklat.

Koncernen som helhet omsatte under 
året 12 052 mnkr.

FinansiEll ställning
Koncernens soliditet har minskat till 41 
procent (43). Balansomslutningen har 
 sedan föregående årsskifte ökat med 
1 404 mnkr till 20 241 mnkr. Ökningen 
är en följd av de senaste årens höga 
investeringsnivå i koncernen, framförallt i 
Mälarenergi AB och Bostads AB Mimer.

inVEstEringar
Den sammanlagda investeringsvolymen 
uppgick till 2 229 mnkr (2 842 mnkr). 
Västerås stads investeringar uppgår till 
474 mnkr och omfattar bland annat det 
nya vård- och omsorgsboendet, Hälleborg, 
datorer och energisparinvesteringar. Mälar-
energi AB investerade totalt 1 139 mnkr 
under året. Investeringarna för värmeverk-
samheten uppgick till 851 mnkr, varav 
584 mnkr avser förnyelsen av Kraftvärme-
verket. I elnätsanläggningar har 109 mnkr 
investerats. Av Bostads AB Mimers 
investeringar på 525 mnkr avser 123 mnkr 
nyproduktion och 399 mnkr ombyggnation 
och 3 mnkr till investeringar. 

störrE strukturFörändringar
Mälarenergi AB:s tre dotterbolag Mälar-
energi Stadsnät AB, Mälarenergi Ång-
turbinen AB och Mälarenergi Fastighet 
AB fusionerades under sommaren in i 
koncernen. 

Under hösten fusionerades VafabMiljö 
AB och dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, 
vilket innebär att Svensk Växtkraft AB nu är 
en enhet inom VafabMiljö AB. 

• resultatet före extraordinära poster 
är positivt, 384 mnkr 

• mälarenergi ab och bostads ab 
mimer visar goda resultat

• koncernens investeringar uppgår 
till 2 234 mnkr

koncErnrEdoVisningEns 
omFattning
Syftet med den sammanställda redo-
visningen är att ge en samlad bild över 
Västerås stads ekonomiska ställning, 
åtaganden och resultat. Förutom stadens 
egen verksamhet omfattas även de bolag 
där stadens röstetal överstiger 20 procent, 
direkt eller indirekt. De största bolagen är 
Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer och 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB. 
Även kommunalförbunden Teater Västman-
land, Västmanlandsmusiken och Mälar-
dalens Brand- och Räddningsförbund ingår 
i redovisningen. Västerås stad har inte 
något sammanhållande koncernaktiebolag 
utan bolagen styrs direkt av kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen.

Ekonomisk analys
Koncernens resultat före extraordinära 
poster uppgår till  384 mnkr jämfört med 
465 mnkr för år 2013. Avkastningen på 
totalt kapital uppgår till 2,6 procent (3,6). 
Västerås stads resultat före extraordinära 
poster var 26 mnkr (219). Mälarenergi 
har förbättrat sitt resultat med 64 mnkr, 
resultat före extraordinära poster uppgick 
till 313 mnkr (249). Resultatförbättringen 
beror till stor del på mindre kostnader 
för bränsle, både på grund av eldning av 
avfall istället för konventionellt bränsle 
men även på lägre produktionsvolym 
vilket hänförs till milt väder. För Bostads 
AB Mimer var resultatet före extraordinära 
poster  102 mnkr (75). De nya K3-reglerna 
har spelat roll för det  goda resultatet, då 
underhållskostnader läggs till investeringar 
och avskrivningarna kommer att öka läng-
re fram i tiden. Västerås flygplats AB visar 
ett stort underskott för verksamhetsåret 
2014 med ett resultat före extraordinära 
poster på -12 mnkr (-7), vilket föranledde 
en ökning av det årliga bidraget med 

sammanställd redovisning

Koncernredovisning

ägardirEktiV
Bolagsspecifika ägardirektiv finns för 
Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter 
AB, Västerås Flygplats AB och 
Mälarhamnar AB. 

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

resultat före extraordinära 
poster, Mnkr

bruttoinvesteringar, Mnkr

Under 2014 har koncernens investeringar uppgått 
till 2 236 mnkr.

bruttoinvesteringar, Mnkr

 2014 2013

Västerås stad 479 488
Mälarenergi AB 1 139 1 920
Bostads AB Mimer 525 378
Västerås Stads Strategiska  7 0
   Fastigheter AB
VafabMiljö AB (43,6%) 18 32
Mälarhamnar AB (55%) 47 5
Västerås Flygplats AB 9 12
Mälardalens Brand- och  10 7
   Räddningsförbund (80,8%)

totalt 2 234 2 842
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34

5
Resultaträkning, kassaflödesanalays

  Västerås stad   koncernen
rEsultaträkning, mnkr not 2014 2013  2014 2013

Intäkter 1 1 572 1 585  5 331 5 261
Kostnader  2 -8 163 -7 781  -10 812 -10 473
Avskrivningar 3 -219 -234  -772 -754

Verksamhetens nettokostnader  -6 810 -6 430  -6 253 -5 966

Skatteintäkter  4 5 764 5 567  5 764 5 567
Generella statsbidrag och utjämning 5 972 1 015  972 1 015
Finansiella intäkter  6 238 243  51 60
Finansiella kostnader  7 -138 -176  -150 -211

resultat före extraordinära poster  26 219  384 465

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 8    -81 -71
Minoritetsandelar i årets resultat     -23 -14

årEts rEsultat 9 26 219  280 380

  Västerås stad   koncernen
kassaFlödEsanalys, mnkr not 2014 2013  2014 2013

den löpande verksamheten

årets resultat  26 219  280 380
Justeringar för av- och nedskrivningar  219 234  772 754
Justering för gjorda avsättningar 10 2 32  33 44
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  -37 -829  -11 -90
Ökning(-) minskning av förråd/varulager  44 -13  77 70
Ökning(-) minskning av kortfristiga fordringar  357 -436  155 132
Ökning(+) minskning av kortfristiga skulder  154 1 145  -324 925

kassaflöde från den löpande verksamheten  765 352  982 2 215

investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar  0 0  -5 0
Investering i materiella anläggningstillgångar  -472 -454  -2 207 -2 833
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  41 89  69 91
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -1 -3  -4 -15
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  9 0  9 5

kassaflöde från investeringsverksamheten  -424 -368  -2 138 -2 752

Finansieringsverksamheten     
Utlåning  -1 041 -1 605  -11 -1
Återbetald utlåning  0 1 395  0 61
Upplåning  1 665 1 208  1 594 925
Amortering av upplåning  -720 -537  -213 -7

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -96 461  1 370 978

årets kassaflöde  245 445  214 441
Likvida medel vid årets början  1 497 1 052  1 600 1 159
Likvida medel vid årets slut   1 742 1 497  1 814 1 600
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Balansräkning
  Västerås stad   koncernen
balansräkning, mnkr not 2014 2013  2014 20131)

tillgångar
anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 11 1 1  22 12
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 3 291 3 050  9 006 8 717
Maskiner och inventarier 13 152 134  6 317 3 383
Övriga materiella anläggningstillgångar 14 155 170  1 366 3 185
Finansiella anläggningstillgångar 15 8 019 6 980  230 222

summa anläggningstillgångar  11 618 10 335  16 941 15 519

omsättningstillgångar
Lager och förråd  50 94  315 392
Kortfristiga fordringar 16 1 829 2 186  1 171 1 326
Kortfristiga placeringar 17 603 602  604 611
Kassa och bank 18 1 139 895  1 210 989

summa omsättningstillgångar  3 621 3 777  3 300 3 318

summa tillgångar  15 239 14 112  20 241 18 837

EgEt kaPital, aVsättningar och skuldEr
Eget kapital
Eget kapital  5 482 5 263  8 060 7 673
Effekt av sänkt skatt      7
Årets resultat  26 219  280 380

summa eget kapital  19 5 508 5 482  8 340 8 060

minoritetsintressen     258 235

avsättningar
Avsättningar för pensioner 20 308 306  365 361
Avsättningar för skatter 21    692 646
Övriga avsättningar 22 70 70  101 98

summa avsättningar  378 376  1 158 1 105

skulder
Långfristiga skulder  23 5 444 4 499  5 829 5 076
Kortfristiga skulder  24 3 909 3 755  4 656 4 362

summa skulder  9 353 8 254  10 485 9 437

summa EgEt kaPital, 
aVsättningar och skuldEr  15 239 14 112  20 241 18 837

Panter och ansvarsförbindelser 25    

1) Jämförelsetalen för 2013 har räknats om för de koncernbolag som ändrat 
 redovisningsprincip på grund av övergång till K3-regler.

2) Av tillgångar och skulder i balansräkningen avser 7 420 mnkr utlåning, 
 genom internbanken, till de av staden ägda bolagen.
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lägsta värdets princip där innehavet 
betraktas som en portfölj.

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

lEasing
Finansiella leasingavtal av ringa värde 
redovisas som operationell leasing. Speci-
fikation över operationella leasingavtal 
överstigande tre år finns i övriga tilläggs-
upplysningar. Finansiell leasing före-
kommer inte i Västerås stad. 

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

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

räntor
För att minska ränterisker används ränte-
swappar för att förlänga räntebindningen. 
Dessa instrument används för att uppfylla 
de riktlinjer kommunstyrelsen fastställt när 
det gäller fördelning av räntebindning, se 
avsnittet om Internbanken.

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

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

ränta aktiveras och läggs till objektets 
anskaffningsvärde. Den räntesats som 
används vid aktivering av ränta baseras på 
kommunens internränta som har varit tre 
procent under 2014.

anläggningstillgångar
Tillgångar med en varaktighet på minst tre 
år och till ett värde av minst ett halvt bas-
belopp redovisas som anläggningstillgång. 

Avskrivningar på immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar beräknas på 
tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskriv-
ningstiderna har fastställts med utgångs-
punkt från RKR:s skrift om avskrivningar 
och utifrån en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod. De immateriella anlägg-
ningstillgångarna består huvudsakligen av 
programvaror och systemlicenser. Avskriv-
ningstiden för dessa uppgår till 3-5 år. 

Avskrivningarna påbörjas när anlägg-
ningstillgången tas i bruk. Anläggningstill-
gångar bruttoredovisas, vilket innebär att 
redovisningen är uppdelad i anskaffnings-
värde och ackumulerade avskrivningar. 

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

omsättningstillgångar
Lager av tomter i exploateringsverksam-
heten redovisas som omsättningstillgång.

aktiEr, obligationEr och 
andra VärdEPaPPEr, aVsEr 
VästErås stads FondEr och 
PEnsionsmEdElsFörValtning
I anskaffningsvärdet ingår utöver inköps-
priset eventuella utgifter som kan hänföras 
till förvärvet. Vid delförsäljning av ett inne-
hav som har förvärvats vid olika tillfällen 
och till olika kurser beräknas anskaffnings-
kostnaden enligt genomsnittsmetoden. 
Värdepappersinnehav som klassificeras 
som omsättningstillgång värderas enligt 

Redovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning. Kommu-
nen följer god redovisningssed och tillämpar 
de rekommendationer som ges ut av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). Komplet-
terande upplysningar lämnas nedan.

ExPloatEringsrEdoVisning
Exploateringsverksamheten redovisas 
i 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. 

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

skattEintäktEr öVriga intäktEr
Statsbidrag till flyktingverksamheten 
periodiserats över ankomståret och de tre 
påföljande kalenderåren. 

I enlighet med RKR:s rekommendation 
har kommunalskatten periodiserats. Detta 
innebär att skatteintäkten redovisas det år 
den beskattningsbara inkomsten intjänats 
av den skattskyldige. Periodisering görs 
utifrån Sveriges kommuner och landstings 
decemberprognos. Differens mellan slutlig 
taxering och redovisad skatteintäkt före-
gående år redovisas som en justeringspost. 

lånEkostnadEr
Lånekostnader belastar resultatet i den 
period de uppkommer. För större pågående 
investeringsprojekt (>1 mnkr) bokförs dock 
ränta under den tid projektet pågår. Sådan 

Tillämpade redovisningsprinciper
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i kommunala bolag eliminerats, varefter 
intjänat kapital har räknats in i koncernens 
eget kapital. Den proportionella konsoli-
deringen betyder att om de kommunala 
bolagen ej är helägda inkluderas endast 
ägda andelar av räkenskapsposterna i 
koncernredovisningen.

Bostads AB Mimer aktiverar ränta i takt 
med upparbetat kapital under produk-
tionstiden 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 upp-
rättas årsredovisningen för bolagen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Övergången har gjorts i enlighet 
med föreskrifterna, vilket bland annat 
innebär att jämförelsetalen för 2013 har 
räknats om och att omräknade jämförelse-
tal presenteras i samtliga räkningar och 
noter. 

En stor skillnad mot tidigare på grund 
av dessa regler är att komponentavskriv-
ning tillämpas, vilket flyttar kostnader från 
driftredovisningen till balansräkningen och 
gör att resultatet blir bättre innan avskriv-
ningarna hinner ikapp.

Västerås stad tillämpar ej komponent-
avskrivning i 2014 års bokslut. 

komPlEttErandE PrinciPEr För 
mälarEnErgi ab
anslutningsavgifter exklusive 
Va-verksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslut-
ning till näten med el, värme, bredband 
eller kyla intäktsredovisas i den omfattning 
som avgiften inte är till för att täcka fram-
tida åtaganden. Om anslutningsavgiften är 
kopplad till ett avtal med kunden redovisas 

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

PEnsionEr
Västerås stad redovisar sina pensions-
åtaganden enligt blandmodellen, vilket 
innebär att de pensionsförpliktelser som 
har intjänats av arbetstagare och pensions-
tagare före 1998 redovisas under ansvars-
förbindelser. 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 förfallotid eller belopp 
är osäkert redovisas istället en ansvar-
förbindelse. 

sammanställd rEdoVisning
Aktiebolagen inom koncernen upprättar 
årsredovisning enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt den kommunala redovis-
ningslagen kap 8 och RKR:s rekommenda-
tion 8.2. I koncernbokslutet 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 förvärvs-
metoden menas att förvärvat eget kapital 

intäkten över den tid som avtalats med 
kunden.

Vatten- och avloppsverksamhet
Anslutningsavgifter för VA, även benämnd 
anläggningsavgift, intäktsredovisas i 
 enlighet med VA-lagens bestämmelser 
enligt följande:

År 1 intäktsförs det belopp som behövs 
för att täcka faktiska direkta kostnader 
som uppkommit i samband med anslut-
ningen. 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. Köpta elcertifikat värde-
ras löpande till anskaffningsvärde. Vid 
bok slutet  värderas de elcertifikat som är 
undantagna för kvotplikt till anskaffnings-
värde och övriga elcertifikat till det lägsta 
värdet av anskaffningsvärde och medel-
priset från Svensk Kraftmäkling (Tricorona) 
per den 31 december. 

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

Inköpta utsläppsrätter terminssäkras 
och värderas till anskaffningsvärde vid 
bokslutet. 

skulder för överuttag från 
 Va-verksamheten
Koncernens verksamhet inom VA-verk-
samheten lyder under lagen om allmänna 
vattentjänster. Verksamheten ska enligt 
lagen tillämpa självkostnadsprinciper vilket 
innebär att intäkter maximalt får redovisas 
motsvarande för verksamheten nödvändiga 
kostnader. Om kunderna under räken-
skapsåret fakturerats mer än de nödvän-
diga kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. 
Ett överuttag kan nyttjas för täckande av 
högst tre år gamla underuttag, fonderas 
för framtida nyinvesteringar eller åter-
betalas till kunderna inom tre år. 
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Fotnoter till resultat och balansräkning
Alla belopp i mnkr om inte annat anges
not 1
verksamhetens intäkter, västerås stad 2014 2013
Taxor och avgifter 361,2 365,1
Hyror och arrenden 338,6 311,8
Bidrag och ersättningar 430,1 357,
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m 395,2 521,0
Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning anläggningstillgångar 47,3 30,2
summa verksamhetens intäkter 1 572,4 1 585,1

verksamhetens intäkter, koncernen 2014 2013
Taxor och avgifter 2 999,6 2 971,1
Hyror och arrenden 1 118,0 1 075,2
Bidrag och ersättningar 576,4 501,7
Entreprenader, försäljning av verksamhet m.m 499,0 615,2
Övriga rörelseintäkter 78,1 66,3
Jämförelsestörande intäkter 59,9 31,2
summa verksamhetens intäkter 5 331,0 5 260,7

not 2
verksamhetens kostnader, västerås stad 2014 2013
Bidrag och transfereringar 501,4 481,0
Entreprenader och köp av verksamhet 2 364,4 2 206,7
Lön och sociala avgifter 3 834,1 3 654,6
Hyror, arrenden och leasing 553,4 516,3
Material, avgifter, tjänster mm 910,1 922,4
summa verksamhetens kostnader 8 163,4 7 781,0

verksamhetens kostnader, koncernen 2014 2013
Bidrag och transfereringar 501,4 481,0
Entreprenader och köp av verksamhet 2 364,5 2 207,0
Lön och sociala avgifter 4 514,6 4 295,3
Hyror, arrenden och leasing 572,2 534,1
Material, drift, varor och tjänster m.m 2 859,4 2 955,9
summa verksamhetens kostnader 10 812,1 10 473,3

not 3
avskrivningar, västerås stad 2014 2013 
Avskrivningar enligt plan 213,8 193,3
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 5,3 40,9
summa avskrivningar 219,1 234,2

avskrivningar, koncernen 2014 2013
Avskrivningar enligt plan 745,8 710,3
Jämförelsestörande poster:
Nedskrivning av anläggningstillgångar 25,8 43,2
summa avskrivningar 771,6 753,5

not 4
skatteintäkter, västerås stad 2014 2013
Kommunalskatt och inkomstskatt 5 778,0 5 598,2
Slutavräkning 2013 2) -15,3 3,3
Prognos slutavräkning 2014 1) 1,0 -34,2
summa skatteintäkter 5 763,7 5 567,3

1)  7 kr/invånare
2)  Mellanskillnad mellan prognosticerade -244 kr/invånare och
     slutligt redovisade -353 kr/invånare

not 5
generella statsbidrag och utjämning, västerås stad 2014 2013 
Inkomstutjämningsbidrag 748,9 765,5
Regleringspost 32,9 64,0
Kommunal fastighetsavgift 210,6 207,9
Kostnadsutjämning -37,9 33,5
Strukturbidrag 14,8 0,0
Införandebidrag 68,3 0,0
Utjämningsavgift LSS -65,2 -56,2
summa generella statsbidrag och utjämning 972,4 1 014,7

not 6
finansiella intäkter, västerås stad 2014 2013
Aktieutdelning kommunägda bolag  52,9 56,4
Övrig utdelning aktier och andelar 2,5 2,3
Ränteintäkter 177,0 178,9
Ränteintäkter på kundfordringar  0,3 0,2
Avgift för borgen 0,0 0,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer, m.m 5,0 5,1
summa finansiella intäkter 237,7 243,0

finansiella intäkter, koncernen 2014 2013
Utdelning aktier och andelar 2,5 2,3
Ränteintäkter 42,0 51,5
Ränteintäkter på kundfordringar 1,3 0,2
Avgift för borgen 0,0 0,1
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer m. m. 5,0 5,1
Övriga finansiella intäkter 0,0 1,1
summa finansiella intäkter 50,8 60,3

not 7
finansiella kostnader, västerås stad 2014 2013
Räntekostnader 127,9 134,6
Ränta på pensionsskuld 2,6 34,4
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,4 0,1
Bankkostnader 0,7 0,4
Nedskrivning aktier/pensionsmedelsförvaltning 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader  6,1 6,6
summa finansiella kostnader 137,7 176,1

finansiella kostnader, koncernen 2014 2013
Räntekostnader 137,3 151,5
Ränta på pensionsskuld 2,5 34,4
Räntekostnader för leverantörsskulder 0,4 0,1
Bankkostnader 0,7 0,4
Nedskrivning aktier/pensionsmedelsförvaltning 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader 8,8 24,8
summa finansiella kostnader 149,7 211,2

not 8
aktuell skatt och uppskjuten skatt, koncernen 2014 2013
Bostads AB Mimer 20,7 15,5
Mälarenergi AB 60,0 55,0
VafabMiljö AB (43,6%) -0,6 -0,6
Mälarhamnar AB (55%) 0,3 0,2
Västerås Central AB (49%) 0,4 0,1
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 0,3 0,9
Etablering Västerås AB -0,1 0,0
summa aktuell skatt och uppskjuten skatt 81,0 71,1

varav aktuell skatt 36,1 51,7
varav uppskjuten skatt 44,9 19,4
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not 9
Årets resultat, västerås stad 2014 2013 
Årets resultat enligt resultaträkningen 26,0 218,8
Effekt av sänkning av RIPS-ränta  27,0
Avgår realisationsvinster -38,8 -35,0
summa resultat för avstämn mot balanskrav -12,8 210,8

not 10
justering för gjorda avsättningar, västerås stad 2014  2013 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2,4 32,0
summa 2,4 32,0

justering för gjorda avsättningar, koncernen 2014 2013 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 3,8 40,7
Avsättningar för skatter 26,0 9,1
Övriga avsättningar 2,9 -5,7
summa 32,7 44,1

not 11
immateriella tillgångar, västerås stad 2014 2013 
Ingående anskaffningsvärde 22,0 26,5
Inköp 0,0 0,0
Utrangeringar -1,8 -4,5
Omklassificeringar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 20,2 22,0

Ingående avskrivningar 10,4 13,5
Utrangeringar -1,8 -4,2
Årets avskrivningar 0,7 1,1
summa utg ackumulerade avskrivningar 9,3 10,4

Ingående nedskrivning 10,2 10,2
Årets nedskrivning 0,0 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 10,2 10,2
summa utg planenligt restvärde 0,7 1,4

immateriella tillgångar, koncernen 2014  2013
Ingående anskaffningsvärde 144,2 148,7
Inköp 5,0 0,0
Försäljning, utrangeringar -1,8 -4,5
Omklassificeringar 10,2 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 157,6 144,2

Ingående avskrivningar 122,4 120,5
Försäljningar, utrangeringar -0,6 -4,2
Årets avskrivningar 4,1 6,1
summa utg ackumulerade avskrivningar 125,9 122,4

Ingående nedskrivningar 10,2 10,2
Årets nedskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 10,2 10,2
summa utg planenligt restvärde 21,5 11,6

not 12
Mark, byggnader och tekn anläggn, västerås stad 2014  2013
Ingående anskaffningsvärden 5 064,2 4 688,3
Inköp 417,0 382,2
Försäljningar -4,7 -3,6
Utrangering -3,0 -1,0
Omklassificeringar 0,5 -1,7
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 5 474,0 5 064,2

Ingående avskrivningar 1 753,5 1 595,4
Försäljningar -2,0 -2,1
Omklassificering -2,9 -1,7
Årets avskrivningar 169,7 161,9
summa utg ackumulerade avskrivningar 1 918,3 1 753,5
 
Ingående nedskrivningar 260,8 219,9
Årets nedskrivningar 3,4 40,9
summa utg ackumulerade nedskrivningar 264,2 260,8
summa utg planenligt restvärde 3 291,5 3 049,9

taxeringsvärden
Mark och Byggnad 783,2 751,9

I utgående planenligt restvärde ingår bland annat
Markreserv 97,5 94,0
Tomträttsmark 289,0 254,3

Mark, byggnader och tekn anläggn, koncernen  2014 2013
Ingående anskaffningsvärden 13 527,0 12 683,0
Inköp 558,7 841,3
Försäljningar, utrangeringar -31,4 -6,3
Omklassificeringar 97,2 2,0
Effekt av övergång till K3-regler 0,0 7,0
Effekt av fusion 3,5 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 14 155,0 13 527,0

Ingående avskrivningar 4 431,1 4 093,1
Försäljningar, utrangeringar -17,3 -2,5
Omklassificeringar -3,3 -1,7
Effekt av övergång till K3-regler 0,0 23,9
Effekt av fusion 0,6 0,0
Årets avskrivningar 349,3 318,3
summa utg ackumulerade avskrivningar 4 760,4 4 431,1 
Ingående nedskrivningar 379,4 330,3
Försäljningar, utrangeringar 0,0 0,0
Årets nedskrivningar 8,9 49,1
summa utg ackumulerade nedskrivningar 388,3 379,4
summa utg planenligt restvärde 9 006,3 8 716,5
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not 13
Maskiner och inventarier, västerås stad 2014  2013
Ingående anskaffningsvärden 453,1 444,4
Inköp 64,2 60,8
Försäljningar -1,7 -2,8
Utrangering -13,5 -48,4
Omklassificeringar -5,7 -0,9
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 496,4 453,1

Ingående avskrivningar 309,9 329,4
Försäljning -18,1 -46,4
Utrangering -1,5 -3,4
Årets avskrivningar 43,4 30,3
summa utg ackumulerade avskrivningar 333,7 309,9

Ingående nedskrivningar 9,2 9,2
Årets nedskrivningar 1,9 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 11,1 9,2
summa utg planenligt restvärde 151,6 134,0

Maskiner och inventarier, koncernen 2014  2013
Ingående anskaffningsvärden 9 285,7 8 897,2
Inköp 136,6 465,1
Försäljningar, utrangeringar -61,8 -87,2
Omklassificeringar 3 263,5 10,6
Effekt av fusion 5,4 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 12 629,4 9 285,7

Ingående avskrivningar 5 771,1 5 467,1
Försäljningar och utrangeringar -54,5 -84,0
Omklassificeringar 65,6 0,0
Effekt av fusion 3,8 0,0
Årets avskrivningar 388,9 388,0
summa utg ackumulerade avskrivningar 6 174,9 5 771,1

Ingående nedskrivningar 131,8 131,8
Årets nedskrivningar 5,4 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 137,2 131,8
summa utg planenligt restvärde 6 317,3 3 382,8

not 14
övriga materiella anläggningstillgångar, på-
gående investeringar/exploateringar, västerås stad 2014  2013 
Ingående anskaffningsvärden 170,9 117,2
Inköp -9,2 10,5
Omklassificeringar -5,3 43,2
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 156,4 170,9

Ingående avskrivningar 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0

Ingående nedskrivningar 1,1 1,1
Årets nedskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 1,1 1,1
summa utg planenligt restvärde 155,3 169,8

övriga materiella anläggningstillgångar, 
pågående investeringar/exploateringar, koncernen  2014 2013 
Ingående anskaffningsvärden 3 186,5 1 636,9
Inköp 1 680,6 2 331,0
Försäljningar, utrangeringar 0,0 -7,5
Omklassificeringar -3 483,2 -773,9
Effekt av fusion (vafab-svensk väsxtkraft) -5,7 0,0
summa utg ackumulerade anskaffn.värden 1 378,2 3 186,5
Ingående avskrivningar 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0
summa utg ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0
Ingående nedskrivningar 1,1 1,1
Årets nedskrivningar 11,5 0,0
summa utg ackumulerade nedskrivningar 12,6 1,1
summa utg planenligt restvärde 1 365,6 3 185,4

not 15
finansiella anläggningstillgångar, ägd 
västerås stad  andel 2014  2013 
aktier och andelar, kkr
Bostads AB Mimer 100% 90 500 90 500
Mälarenergi AB  100% 1 543 820 1 543 820
Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB 100% 100 000 100 000
Västerås Flygplats AB 100% 0 0
Mälarhamnar AB  55% 28 500 28 500
Etablering Västerås AB 51% 51 51
Västerås Central AB 49% 6 435 6 435
VafabMiljö AB 43,6% 558 558
Västerås Science Park AB 12% 100 100
Mälarstrandens Utvecklings AB 12% 600 600
summa aktier och andelar, kkr   1 770 564 1 770 564

obligationer och andra värdepapper, mnkr
Obligationer  0,0 0,2
Mälarskog, insatskapital  0,1 0,1
summa obligationer och andra värdepapper 0,1 0,3 
långfristiga fordringar
Mälarenergi  AB 50,0 50,0
Bostads AB Mimer 2 330,0 2 110,0
Västerås Central AB 16,0 12,0
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 0,7 1,0
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 75,0 75,0
Koncernkonto, utlåning till kommunala bolag 3 713,2 2 895,5
summa långfristiga fordringar  6 184,9 5 143,5

bostadsrätter och grundfondskapital
Bostadsrätter 63,3 65,5
Stiftelsen Tillberga Hyresbostäder 0,2 0,2
Västmanlands Tolkservice 0,2 0,2
summa bostadsrätter och grundfondskapital 63,7 65,9
summa finansiella anläggningstillgångar 8 019,3 6 980,3
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not 16
kortfristiga fordringar, västerås stad 2014  2013
Kundfordringar 123,5 130,1
Fordran hos staten 0,0 5,6
Utlåning till kommunala bolag 1 310,3 1 508,5
Momsfordran 91,0 87,2
Upplupen ränteintäkt 11,7 20,5
Upplupen skatteintäkt 1,0 65,8
Övriga kortfristiga fordringar 291,3 367,8
summa kortfristiga fordringar 1 828,8 2 185,5

kortfristiga fordringar, koncernen 2014  2013
Kundfordringar 429,8 423,3
Fordran hos staten 0,0 5,6
Momsfordran 92,2 87,9
Upplupen ränteintäkt 11,7 20,5
Upplupen skatteintäkt 65,8 120,1
Övriga kortfristiga fordringar 571,4 668,9
summa kortfristiga fordringar 1 170,9 1 326,3

not 17
kortfristiga placeringar, västerås stad 2014 2013 
Pensionsmedelsförvaltning och fonder: 
Handelsb AIX Global 20,6 20,6
DNB Sverigefond 28,3 28,3
Lannebo småbolag 53,1 53,1
Kulturfonden, aktier 41,4 42,1
Asköviksfonden 2,1 0,0
Folksams Globala Aktiefond 31,3 31,3
Danske Inv Global EM 10,2 10,2
Enter Sverige Pro 46,8 46,8
AMF Räntefond Kort 112,6 112,6
Folksam Obligationsfond 84,4 84,4
AMF Pension Aktiefond Sverige 80,8 80,8
Enter Trend räntefond  79,6 79,6
Carnegic obligationer 12,0 12,0
summa kortfristiga placeringar 603,2 601,8

kortfristiga placeringar, koncernen 2014  2013
Pensionsmedelsförvaltning och fonder, staden 603,2 601,8
Övrig likv.placering bolagen 1,0 9,1
summa kortfristiga placeringar 604,2 610,9

not 18
kassa och bank, västerås stad 2014  2013 
Bank 1 138,6 895,4
summa kassa och bank 1 138,6 895,4

kassa och bank, koncernen 2014  2013
Bankmedel 1 209,7 989,0
summa kassa och bank 1 209,7 989,0

not 19
eget kapital, västerås stad 2014  2013
Ingående eget kapital 5 482,2 5 263,4
Årets resultat 26,0 218,8
summa eget kapital  5 508,2 5 482,2

varav
Kulturfonden 88,4 84,3
Asköviksfonden 2,2 1,9
Försäkringsfonden 48,2 44,2
Avfall och återvinning, ackumulerat resultat 25,6 29,0
Exploateringsverksamheten  251,8 219,3

eget kapital, koncernen 2014  2013
Ingående eget kapital 8 059,6 7 672,5
Effekt av sänkt skatt  6,8
Övrig korrigering av eget kapital  -0,1
Årets resultat 280,4 380,4
summa eget kapital  8 340,0 8 059,6

not 20
avsättningar för pensioner, västerås stad 2014  2013
Ingående avsättning 305,5 273,4
Pensionsutbetalningar -22,1 -18,3
Nyintjänad pension 13,7 12,5
Ränte- och basbeloppsuppräkn 2,1 5,9
Diskonteringsränteeffekt/jämförelsestörande post 0,0 27,0
Löneskatt 0,5 1,0
Övrigt 8,2 4,0
summa avsättningar för pensioner 307,9 305,5

Aktualiseringsgrad 94,3% 95,0%

specifikation - avsatt till pensioner, västerås stad 2014  2013
Särskild avtals-/ålderspension och visstidspension 2,2 6,7
Förmånsbestämd/kompletterande ålderspension 82,5 79,5
Ålderspension 152,0 146,2
Pensionsavgift 0,3 0,3
Pension till efterlevande 10,8 13,2
summa pensioner 247,8 245,9
Löneskatt 60,1 59,6
summa avsatt till pensioner 307,9 305,5

antal visstidsförordnanden
Politiker 2 4
Tjänstemän 0 0

avsättningar för pensioner, koncernen 2014  2013
Ingående avsättning 361,1 320,4
Pensionsutbetalningar -22,1 -18,3
Nyintjänad pension 13,7 12,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,1 5,9
Diskonteringsränteeffekt/jämförelsestörande post 0,0 27,0
Löneskatt 0,5 1,0
Övrigt 8,2 3,7
Årets förändring, bolagen 1,4 8,9
summa avsättningar för pensioner 364,9 361,1

not 21
avsättningar för skatter, koncernen 2014  2013
Avsättning obeskattade reserver 37,8 37,3
Avsättning övriga skatter 653,9 608,5
summa avsättningar  691,7 645,8

not 22
övriga avsättningar, västerås stad 2014  2013
Medfinansiering av Mälarfarled 70,0 70,0
summa övriga avsättningar 70,0 70,0

Utbetalning avseende medfinansiering av Mälarfarled beräknas ske under åren 
2017-2018. En miljöprövning pågår för närvarande som kan få till följd att 
tidpunkten för utbetalning skjuts framåt. 

övriga avsättningar, koncernen 2014  2013 
Efterbehandling av avfallsupplag 30,2 24,0
Medfinansiering av Mälarfarled 70,0 70,0
Övriga avsättningar 1,2 4,4
summa övriga avsättningar 101,4 98,4
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not 23
långfristiga skulder, västerås stad 2014 2013
Utländska banker 350,0 50,0
NB lån 200,0 300,0
MTN obligationslån 3 275,0 2 250,0
Certifikatlån svenska marknaden 0,0 618,3
Certifikatlån europeiska marknaden 1 270,0 933,8
Övriga långfristiga skulder 308,8 310,7
Koncernkonto, lån från kommunala bolag 40,1 36,3
summa långfristiga skulder * 5 443,9 4 499,1

* varav upplåning för utlåning till stadens bolag 5 095,0 4 152,1
Summa långfr skulder som förfaller inom 5 år 3 933,0 3 223,3

checkräkningskrediter
Swedbank (ej utnyttjat) 400,0 400,0
Nordea (ej utnyttjat) 50,0 50,0

kreditlöften
SEB (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Danske bank (ej utnyttjat) 500,0 500,0
Handelsbanken (ej utnyttjat) 500,0 500,0

Europeiska investeringsbanken (Eib)
Låneram, outnyttjad del av 1 800 mnkr 1 500,0 

långfristiga skulder, koncernen 2014  2013
Svenska banker och institut 200,0 300,0
Utländska banker 350,0 50,0
MTN obligationslån 3 275,0 2 250,0
Certifikatlån svenska marknaden 0,0 618,3
Certifikatlån europeiska marknaden 1 270,0 933,8
Övriga långfristiga skulder 734,1 924,0
summa långfristiga skulder 5 829,1 5 076,1

not 24
kortfristiga skulder, västerås stad 2014  2013 
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden 1 649,7 110,0
Certifikatlån europeiska marknaden  195,3 1 943,8
MTN obligationslån 600,0 350,0
Leverantörsskuld 436,4 397,1
Personalens källskatt, avgifter, m.m. 56,5 51,3
Upplupen pension individuell del 119,3 109,1
Upplupna sociala avgifter 81,9 62,8
Upplupen löneskatt individuell del 61,5 57,5
Upplupen räntekostnad 31,6 36,1
Semesterlöneskuld 245,7 240,6
Övriga kortfristiga skulder 431,2 396,7
summa kortfristiga skulder 3 909,1 3 755,0

kortfristiga skulder, koncernen 2014  2013
Certifikatlån och banklån, svenska marknaden           1 649,7 110,0 
Certifikatlån europeiska marknaden      195,3 1 943,8
MNT obligationslån 600,0 350,0
Leverantörsskulder 723,3 770,0
Personalens källskatt, avgifter 56,9 62,1
Aktuella skatteskulder 32,1 4,0
Upplupen pension, individuell del 123,6 109,1
Upplupna sociala avgifter 85,6 78,4
Löneskatt individuell del 62,1 57,5
Upplupen räntekostnad 57,1 69,5
Semesterlöneskuld 275,2 270,7
Övriga kortfristiga skulder 795,0 536,5
summa kortfristiga skulder 4 655,9 4 361,6

not 25
panter och ansvarsförbindelser, västerås stad 2014 2013 
borgensansvar
Flerfamiljshus och småhus
Förlustansvar gentemot staten 4,9 5,5
summa 4,9 5,5

bostadslån utan pantbrevssäkerhet
Bostadsstiftelsen Aroseken 177,7 182,6
Bostjärnans Förvaltning AB 1,4 1,4
summa 179,1 184,0

bostadslån för äldreboende med pantbrevssäkerhet
Fastighets AB Brage (Flodinsgården) 20,0 20,0
Bostadsstiftelsen Aroseken 11,7 11,8
summa 31,7 31,8

lån och checkräkningskrediter utan pantbrevssäkerhet
Kommunala bolag 24,9 25,0
Idrottsföreningar 0,8 1,0
Övriga organisationer 1,1 1,1
summa 26,8 27,1
summa borgensansvar 242,5 248,3

ansvarsförbindelse för intjänade pensionsförmåner
Ingående balans 2 914,0 2 768,7
Ränta och basbeloppsuppräkning 13,9 288,8
Utbetalning -106,6 -114,8
Övrigt 6,1 -14,4
Löneskatt -21,0 -14,3
summa ansvarsförbindelser 2 806,4 2 914,0

särskilda pensionsåtaganden
Särskilda pensionsåtaganden o dyl inkl löneskatt
Förtroendevalda, 2 personer (4) 8,5 10,7
summa särskilda pensionsåtaganden 8,5 10,7

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 2014  2013
Företagsinteckningar
VafabMiljö AB 0,0 10,0

övriga ställda panter
Mälarenergi AB 0,6 0,6
summa panter 0,6 10,6

borgensförbindelser
Västerås stad 217,6 223,3
Mälarenergi AB 6,0 6,0

övriga ansvarsförbindelser
Västerås stad, pensioner 2 806,4 2 914,0
Bostads AB Mimer 0,9 0,9
summa ansvarsförbindelser 3 030,9 3 144,2
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övriga tilläggsupplysningar

kostnader för operationell leasing mnkr
koncernexterna leasingavtal, staden
Förfaller till betalning inom ett år 305
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 117
Förfaller till betalning senare än fem år 1 302

koncernexterna leasingavtal, koncernen
Förfaller till betalning inom ett år 305
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 117
Förfaller till betalning senare än fem år 1 302

Finansiell leasing förekommer ej i staden

uppgift om könsfördelning i företagsledningen 2014
i koncernens aktiebolag enligt 5 kap 18b § Årl
 antal  antal
 kvinnor män
Ordinarie styrelseledamöter 18 42
VD och andra personer i företagets ledning 12 21

Årsarvoden till västerås stads ledning, kr 2014 2013
Kommunstyrelsens ordförande 780 810 767 594
Övriga kommunal- och oppositions- 216 790-684 000 200 246-667 470
råd beroende på omfattning
 
Övriga ledamöter i kommunstyrelsen 21 600 21 600
Årslön för stadsdirektören 1 635 600 1 595 100

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  55,5   24,9
Mälarenergi AB 53,7     
Bostads AB Mimer   1,8     
VafabMiljö AB      24,9

 försäljning           lån
 köpare  säljare givare Mottagare
Västerås stad  343,1 50,5 7 353,7 
Bostads AB Mimer 129,7 38,9  3 687,9
Mälarenergi AB  7,7   245,4  3 209,6
Västerås Stads Strategiska Fastigh AB 10,2 23,2  298,4
Vafab Miljö AB (43,6%) 5,2 32,6  82,7
Mälarhamnar AB (55%) 5,1 1,4  40,6
Västerås Central AB (49%) 0,0 0,0  14,8
Västerås Flygplats AB 0,8 16,2  18,9
Etablering Västerås AB (51%) 0,7 8,5  0,0
Västmanlandsmusiken (90%) 2,0 24,3  0,0
Västmanlands Teater (40%) 0,4 4,4  0,0
Mälardalens Brand- och  2,0 61,5  0,8
   Räddningsförbund (80,8%)
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samägda bolag utan bEtydandE inFlytandE
Västerås Science Park AB (12%)
Mälarstrandens Utvecklings AB (12%)

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 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.

Kommunala uppdragsföretag

individ- och familjeomsorg 
Strukturerad öppenvård 1 4%
Övriga öppna insatser ungdomar 1 4%
Övriga öppna insatser vuxna 1 20%
Korttidsboende 3 100%
Omvårdnadsboende 2 64%
Arbetsmarknadsåtgärder 5 36%
 
övrig verksamhet 
Vuxenutbildning 12 76%
Familjedaghem  18 47%
Förskolor  62 35%
Fritidshem 12 15%
Koloniverksamhet 2 100%
Bibliotek, simhall, sporthall, idrottsplats, 
motionsspår 1 3%
Kollektivtrafik, brukslinjen 1 1%
Avfallshantering och återvinning 5 23%
Park- och gatudrift  11 63%
 
Friskolor (definieras dock inte som uppdragsföretag) 
Grundskolor 17 23%
Grundsärskola 1 1%
Gymnasieskolor 16 36%
Gymnasiesärskola 1 2%

kommunala EntrEPrEnadEr

  andel av
   Verksamhet antal total kostnad

äldre och funktionshindrade 
HSL hemtjänst enligt SOL, kundval 1 9%
Hemtjänst äldreomsorg, kundval 23 58%
Hemtjänst anhöriganställda äldre, kundval 7 36%
Dagverksamhet äldre 3 45%
Avlösarservice SOL 5 14%
Servicehus 2 7%
Gruppbostad för dementa 5 24%
Ålderdomshem 7 45%
Restaurang 2 16%
Mötesplats för äldre 3 16%
Hemtjänst funktionshindrade, kundval 25 64%
Hemtjänst anhöriganställda funktions-
hindrade, kundval 6 30%
Arbetsrehab funktionshindrade 1 3%
Bostad med särskild service, barn 
och ungdom 8 95%
Gruppbostad vuxna 32 41%
Personlig assistans enligt LSS 28 100%
Ledsagarservice, kundval 7 16%
Avlösarservice LSS, kundval 11 51%
Daglig verksamhet 9 13%
 

  andel av
   Verksamhet antal total kostnad
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granskning av årsbokslut/årsredovisning 
2014”. Granskningen som utförts enligt 
vår revisionsplan har syftat till att bedöma 
om verksamheterna sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
inom nämnderna har varit ändamålsenlig 
och säker.

Vår granskning har inte givit anledning 
att rikta någon anmärkning eller erinran. 

Vi tillstryker att styrelserna och nämn-
derna samt de förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att Västerås stads års-
redovisning godkänns. Den är upprättad 

rEVisionsbErättElsE För 2014
Vi av fullmäktige valda revisorer i Västerås 
stad har granskat stadens styrelsers och 
nämnders verksamhet. I vår roll som 
ut sedda lekmannarevisorer och förtroende-
valda revisorer har vi även granskat 
verksamheten i stadens företag.

Granskningen har såvitt avser Västerås 
stad utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och 
Västerås stads revisionsreglemente. Ernst & 
Young har biträtt oss i revisionen.

Omfattningen och inriktningen samt 
 resultatet av vår granskning framgår av 
”Revisorernas redogörelse” och där-
till fogade bilagor samt ”Revisorernas 

Revisionsberättelse

Intern kontroll 2014
Nämnder och styrelser ska, enligt KL 6 kap 7§, var och en 
inom sitt område säkerställa att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Kommun styrelsens uppgift är att leda och sam-
ordna arbetet samt att ha uppsikt över verksamheten. Som 
ett led i arbetet fastställde kommunstyrelsen 2011-11-23 en 
riktlinje för intern kontroll i Västerås stad. Riktlinjen gäller i 
tillämpliga delar även för stadens helägda bolag.

arbetet med intern kontroll i  Västerås stad ska säkerställa:
• Ändamålsenlig och effektiv  verksamhet.
• Tillförlitlig finansiell rapportering.
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

uPPFöljning aV intErn kontroll
Syftet med uppföljningen är att ge en sammanfattande 
bedömning av den interna kontrollen i Västerås stad och de 
bolag som staden äger. Uppföljningen är också i sig en del 
av den interna styrningen och kontrollen eftersom den sätter 
fokus på risker som behöver kontrolleras, följas upp och 
hanteras.

Uppföljningen av internkontrollen redovisas för kommun-
styrelsen i samband med bokslutet 2014.

Resultatet av uppföljningen är att den interna kontrollen i 
Västerås stad bedöms som tillfredsställande. 

i enlighet med kommunala redovisnings-
lagen. Revisionsberättelsen är upprättad 
av Lars Luttropp, Elisabeth Löf, Gunilla 
Bergvall, Mikael Wulff, Salam Zandi, Jörgen 
Eklund, Peter Westersund, Åke Johansson, 
Joa Silver, Ulf Höglund.

Västerås den 25 mars 2015

Lars Luttropp Elisabeth Löf
Salam Zandi Mikael Wulff
Gunilla Bergvall Jörgen Eklund
Åke Johansson Peter Westersund
Joa Silver Ulf Höglund
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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 Marléne Tamlin, MP Lars Kallsäby, C

Vasiliki Tsouplaki, VAnna Hård af Segerstad, M Rodrigo Romo, M Ragnhild Källberg, FP Ann-Christine From 
 Utterstedt, SD



skattesats 2015 2014

Kommunen 20,36 20,36
Landstinget 10,88 10,88
totalt 31,24 31,24
 
Antal invånare 2014-12-31 143 702 
Befolkningsökning 2014     1 571

antal anställda i VästErås stad
Tillsvidareanställda   7 562
Visstidsanställda   2 470
totalt 10 032

Sammanfattning siffror

skola och Förskola
22,87 kr Grundskola och fritidshem för 15 800 elever
12,55 kr  Förskola för 7 500 barn
  9,52 kr  Gymnasieutbildning för 4 900 elever samt 
 vuxenutbildning

Vård och omsorg
19,19 kr  Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst 
 och särskilda bostäder
10,69 kr  Insatser till funktionshindrade
  7,25 kr  Insatser inom individ- och familjeomsorgen
  3,16 kr  Försörjningsstöd till 3 700 hushåll

Så fördelas 100 skattekronor
kultur och Fritid
  5,54 kr  Kultur- och fritidsnämnd inklusive idrottsanläggningar

tEknisk VErksamhEt
  2,61 kr  Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
  2,18 kr  Kollektivtrafik
  1,02 kr  Räddningstjänsten

öVriga VErksamhEtEr
  1,47 kr Arbetsmarknadsåtgärder
  1,95 kr  Stadens övriga verksamheter

omsättning i bokslutEt 2014
Västerås stad 8,3 miljarder kr
Koncernen 12,1 miljarder kr

känslighEtsanalys
Förändring av skatteunderlaget ±1% 60 mnkr
10 öre i kommunalskatt  29 mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag per  46 kkr
invånare vid befolkningsförändring
1% i ökad medarbetarkostnad  37 mnkr



Västerås stad
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

Fax: 021-18 96 55
E-post: kommunstyrelsen@vasteras.se
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