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Inledning  

 
Det är här är den första uppföljningen av den strategiska planen som gäller för åren 2012-2015.  I 
stadens årsredovisning följs planen upp genom texter och diagram utifrån nämndernas och 
styrelsernas åtaganden samt nyckeltalsanalyser utifrån indikatorsuppföljningen. I denna bilaga 
återfinns den texten samt uppföljning av alla 52 indikatorer som är kopplade till de 9 strategiska 
målen.  
 
I tabellerna visas utvecklingen mot målet, jämförelse med föregående år, med färgmarkering: 

 

 Förbättring 

 Oförändrat 

 Försämring 

 
 
Förklaring till vissa uppgifter i tabellerna: 
i.u. ingen uppgift, dvs. data saknas eller kan inte tas fram 
* data finns inte tillgängligt ännu 
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1 Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i 
arbete 

 

1.1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola 

 

Väsentliga åtaganden 
I Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhets-

plan för 2013 finns en rad åtaganden som ska bidra 
till att nå målen i den strategiska planen. Till dessa 
hör bland annat att utveckla ledningen av den peda-
gogiska verksamheten, utveckla undervisningen i 
samverkan med Mälardalens högskola och genom-föra 
insatser för att få en likvärdig skola. Likaså kommer 
det att genomföras insatser för att säkra 
kompetensförsörjning och bemanning.  

Även andra nämnder har mål och åtagande som 
gagnar detta målområde på olika sätt bland annat 
kultur-, idrotts- och fritidsnämnden och fastighets-
nämnden, exempelvis genom att främja barns läs- och 
skrivlust i bibliotekets verksamhet och öka målupp-
fyllelsen i NO-ämnena genom Energijägarkonceptet.  

Skultuna kommundelsnämnd satsar på att öka ett 
strukturerat individuellt stöd till elever av schemalagd 
ämneslärare och specialpedagog.  

 
Analys och framåtblick 

Vi har kommit en bit på vägen när det gäller att öka 
andelen elever i grundskolan som har ett genom-
snittligt meritvärde på minst 250 poäng. När det gäller 
betygspoängen i gymnasieskolan, där målet är minst 
15,5 poäng, är det ett högt satt mål där andelen 
troligen kommer att öka i sakta fart. 

Gymnasieskolans nöjdhetsgrad gällande bemötande 
och verksamhet i skolan har ökat medan grundskolan 
har samma värden 2012 som året innan. Det finns 
förbättringsmöjligheter som gör att elever känner sig 
mer nöjda framöver med bemötande och verksamhet i 
grund- och gymnasieskolorna.  

Både grund- och gymnasieskolan har värden som 
ligger över tre på den fyrgradiga skalan när det gäller 
be mötande men värden som ligger strax under när 
det gäller nöjdhet med verksamheten. 

När det gäller sfi har andelen ökat på två av de sex 
studievägarna och det finns en utvecklingspotential 
när det gäller att få fler att fullfölja påbörjad studieväg 
1A och 1B, svenska för invandrare. Dessa studievägar 
riktar sig till studerande som inte kan läsa och som 
oftast inte gått i skolan tidigare eller har mycket kort 
eller splittrad skolbakgrund. Trots sjunkande statistik 
har Västerås en högre andel sfi-elever som fullföljer 
utbildningarna än övriga riket.  

Målet att öka andelen behöriga lärare kommer vi att 
nå framöver, om inte förr så åtminstone när det blir 
ett lagkrav med lärarexamen. Däremot kommer det att 
bli svårigheter att finna en viss kategori av lärare som 
det redan idag är brist på i landet. Det mått som 
redovisas här är inte heller ett typiskt mått för 
behöriga lärare utan ett mått på de som har en peda-
gogisk examen vilket kan betyda andra yrkeskategorier. 

 
Positiva iakttagelser 
• Vi arbetar mot rätt väg då alla är mer medvetna om 

målen. 
• Röda trådar genom verksamheten från vision till 

verksamhetsplan. 
 
Förbättringsområden 
• Nöjdhet med bemötande och verksamhet i grund- 

och gymnasieskolan. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.1.1  Att andelen elever i grundskolan som når ett genomsnittligt meritvärde på minst 

250 poäng ökar  

Mätmetod Manuellt framtagen av Pedagogiska nämndernas stab. Friskolorna är inte medräknade. 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan (exkl. friskolorna) i.u 27 29 30    Öka öka öka öka 

 
 
Indikator 1.1.2  Att andelen elever som på gymnasiet når ett genomsnittligt betygspoäng om 15,5 

ökar  

Mätmetod Manuellt framtagen av Pedagogiska nämndernas stab. Friskolorna är inte medräknade. 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Gymnasieskolan (exkl. friskolorna) i.u 32 31 30    öka öka öka öka 

 
 
Indikator 1.1.3  Att andelen elever som fullföljer påbörjad kommunal vuxenutbildning och SFI-

utbildning ökar 

Mätmetod IST-Analys. Statistik kommer i juni för föregående års resultat. 

Kommentar Sfi är indelat i tre kurser, sfi 1-3  med vardera två studievägar. Då de studerande placeras in i respektive kurs 
och studieväg mot bakgrund av deras förkunskaper följs varje studieväg upp separat. 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Kommunal vuxenutbildning - 
grundläggande vux 79 78 75 79 

   öka öka öka öka 

Kommunal vuxenutbildning - gymnasial 
vux 85 85 84 84 

   öka öka öka öka 

Sfi - kurs 1A 80 81 63 81    öka öka öka öka 

Sfi - kurs 1B 71 82 70 76    öka öka öka öka 

Sfi - kurs 2B 85 87 66 79    öka öka öka öka 

Sfi - kurs 2C 82 81 82 81    öka öka öka öka 

Sfi - kurs 3C 81 88 79 90    öka öka öka öka 

Sfi - kurs 3D 76 79 78 82    öka öka öka öka 
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Indikator 1.1.4  Att den upplevda nöjdheten bland eleverna gällande skolan ökar 

Mätmetod Pedagogiska nämndernas skolenkät (PN-enkäten) i åk 8 och gymnasiet år 2. 

Kommentar Frågorna finns i form av enkätfråga i pedagogiska nämndernas skolenkät. Detta gäller svaren från årskurs 
8 och gymnasiets årskurs 2 (exkl. Skultuna). Skalan ändrades från femgradig till fyrgradig 2011 och är 
därför inte jämförbara bakåt i tiden. 
F1: Jag är nöjd med bemötandet jag får i skolan.  
F2: Jag är nöjd med verksamheten i skolan. 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan            

F1. Grundskolan totalt 3,97 4,10 3,15 3,15               

F1. Kommunala grundskolor 3,91 4,09 3,12 3,10       öka öka öka Öka 

F1. Fristående grundskolor 4,17 4,16 3,23 3,26               

F2. Grundskolan totalt 3,78 3,91 2,98 2,99               

F2. Kommunala grundskolor 3,71 3,90 2,94 2,94       öka öka öka Öka 

F2. Fristående grundskolor 3,92 4,05 3,12 3,08               

 
Gymnasieskolan 

           

F1. Gymnasieskolan totalt 3,91 3,96 3,14 3,25               

F1. kommunala gymnasieskolor 3,88 3,86 2,95 3,16       öka öka öka Öka 

F1. fristående gymnasieskolor 4,05 4,11 3,41 3,39               

F2. Gymnasieskolan totalt 3,71 3,73 2,94 3,04               

F2. kommunala gymnasieskolor 3,70 3,66 2,73 2,97       öka öka öka Öka 

F2. fristående gymnasieskolor 3,75 3,83 3,26 3,14               

 
 
Indikator 1.1.5  Att andelen behöriga lärare i grund- och gymnasieskolan ökar 

Mätmetod Statistiska centralbyrån (SCB) via SIRIS, Skolverkets statistikdatabas. 

Kommentar Idag finns det endast statistik på lärare med pedagogisk examen men det betyder inte att de är behöriga 
lärare utan kan ha annan pedagogisk examen. 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan totalt 81,4 82,3 81,5 84,9        

kommunala grundskolor 81,9 82,9 82,2 86,4    öka öka öka öka 

fristående grundskolor 77,2 78,2 76,3 77,8        

Gymnasieskolan totalt 73,9 73 72,1 74,6        

kommunala gymnasieskolor 78,8 79,3 78,5 80,9    öka öka öka öka 

fristående gymnasieskolor 59,6 57,4 58,1 63,9        

 
 
Indikator 1.1.6  Att andelen elever som deltar i UF-företag ökar 

Mätmetod Statistik från Ung Företagsamhet 

Kommentar  

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal elever i UF-företag 45 126 158 *        

Antal UF-företag 14 32 45 *        

Antal elever i gymnasieskolan 4152 3939 4439 *        

Andel elever i UF-företag 1,1% 3,2% 3,5% *    öka öka öka öka 
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1.2 Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv  

 

Väsentliga åtaganden 
Det pågår en kontinuerlig process för att förbättra 

service, tillgänglighet och bemötande i samband med 
kommunens myndighetsutövning vilket ger en ökad 
förståelse mellan företag och kommunen. Det bidrar 
till ett förbättrat samarbete, ett förbättrat 
företagsklimat och sannolikt påverkar det rankingen 
i Svenskt näringslivs mätning i positiv riktning.  

En bättre dialog och större förståelse inom 
upphandlingsfrågor eftersträvas speciellt genom 
innovationsupphandlingar. Förbättringsprocessen 
säkras genom Nöjd kundindex mätningar inom 
Stockholm Business Alliance-samarbetet och 
Sveriges kommuner och landstings Insikt. 

Miljö- och konsumentnämnden erbjuder 
kostnadsfri, opartisk och vägledande information 
och utbildning inom konsumentjuridik.  

Valfrihetssystemet LOV möjliggör för privata 
företag och organisationer att utföra tjänster som 
kommunen tidigare utfört. 

Näringslivets behov av planlagd mark och 
ändamålsenliga fastigheter såväl i centrala lägen som 
viktiga knutpunkter tillgodoses genom planläggning 
av näringslivsområden i översikts-planen. Det 
kommer att beaktas vid planläggning löpande och 
inom det långsiktiga översiktsplane-arbetet. Den nya 
översiktplanen för Erikslund möjliggör nya 
detaljplaner för stora näringslivs-områden. I arbete 
ligger också upphandling av färdiga projekt samt 
förvärv av byggbar mark. Det är viktigt för en hög 
förvärvsfrekvens och för att fler företag ska etablera 
sig och utvecklas i Västerås. 

Ombyggnationen av gatu- och torgytor i centrala 
Västerås genomförs enligt plan, liksom projekten 
kring stationsområdet. God arkitektur, gestaltning 
och identitetsskapande byggnader ska prägla ut-
vecklingen i Västerås. Arbete pågår för att fler 
arrangemang och event ska genomföras i Västerås 
bland annat med hjälp av den nystartade 
Conventionbyrån, för att bidra till fler gästnätter och 
ökad besöksnäring för att stärka stadens 
marknadsposition och identitet. 

Ett särskilt arbete, Rework Västerås, med fokus på 
ungdomar, jobb och kompetensförsörjning startades 
upp i bred samverkan med myndigheter, näringsliv, 
föreningsliv och ungdomar under senare delen av 

året. Processen avslutas under första kvartalet 2013 
då en gemensam agenda sätts för insatser som 
eliminerar ungdomsarbetslösheten och säkrar 
kompetensförsörjningen. 

 

Analys och framåtblick 
Många viktiga åtaganden fortlöper enligt plan men 

flera nya åtaganden vore önskvärda speciellt av 
kompetensutveckling i olika former. Det kan till 
exempel vara hur man ska arbeta med entreprenör-
skap, utbyte med näringslivet i praktiksituationer 
och programråd, utveckla och garantera färdigheter i 
allt från kärnämnen till efterfrågad spetskompetens. 

Sammanfattningen av de väsentligaste åtaganden 
illustrerar dels bredden på det strategiska målet och 
dels att fokus finns på näringslivsutvecklingen inom 
flera verksamheter. Beskrivningarna vittnar om en 
hög ambition och kundsyn. En utmaning är att 
behålla detta fokus och att ytterligare bredda och 
fördjupa det.  

För det fortsatta arbetet skulle det sannolikt 
innebära en utveckling att ha en dialog med de 
verksamheter som valt att inte kommentera det 
strategiska målet. En genomgång av helheten av de 
redovisningar som lämnats in och av näringslivs-
programmet kan vara en metod 

 
Positiva iakttagelser 
• Den pågående processen för att förbättra service, 

tillgänglighet och bemötande i samband med 
kommunens myndighetsutövning. 

• Strävan efter en bättre dialog och större förståelse 
inom upphandlingsfrågor. 

• Planläggningen av näringslivsområden i 
översiktsplanen. 

 
Förbättringsområden 
• Arbeta med entreprenörskap och utbyte med 

näringslivet i praktiksituationer. 
• Utveckla färdigheter inom efterfrågad 

spetskompetens. 
 
 
 
. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.2.1  Att antalet nya företag ökar 

Mätmetod Bolagsverket och SCB 

Kommentar Det finns ingen uppdelning på gröna jobb i SBCs företagsregister. I Västeråsbarometern mäts arbetsställen, 
inte företag, inom miljösektorn. Senaste statistiken där är dock från 2010. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal nya företag totalt 491 908 863 634    öka öka öka öka 

Antal nya företag gröna sektorn i.u. i.u. i.u. i.u.        

Antal nya företag besöksnäringen 30 42 56 66        

 
 
Indikator 1.2.2  Att företagsrankingen är hög  

Mätmetod Svenskt Näringslivs årliga rankning och SKLs INSIKT som görs vartannat år 

Kommentar Ranking 2012. I enkätdelen är den största försämringen ”tillgången på kompetens”, att det är svårt att få tag 
på kompentens. Även ”tillämpningar av lagar och regler” upplevs sämre. I den andra delen, attityder, är den 
största försämringen inom ”medias attityder till företagande”, att man upplever en sämre attityd från medias 
sida om företagande. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Företagsklimat - Svenskt Näringsliv 72 57 29 56        

Insikt - SKL, ranking i.u. i.u. 44 i.u.        

Insikt - SKL, NKI i.u. i.u. 69 i.u.        

 
 
Indikator 1.2.3  Att förvärvsfrekvensen ökar 

Mätmetod SCBs statistik "Registrerad arbetsmarknadsstatistik", RAMS. 

Kommentar Eftersläpning i statistiken. Statistik för 2012 kommer i slutet av 2013. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel (%) av den arbetsföra 
befolkningen i åldern 20-64 som befinner 
sig i arbete 

73,6 74,9 75,9 *       77,0 

 
 
Indikator 1.2.4  Att antalet gästnätter ökar  

Mätmetod Statistik via SCB 

Kommentar Av gästnätterna är ca 10 000 direkt påverkbara utifrån evenemang etc., ca 140 000 per år härstammar från de 
globala företagen och är konjunkturkänsligt. Målet är att öka i förhållande till riksgenomsnittet. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal Västerås i.u i.u 342000 310000    öka öka öka öka 

Förändring (%)     7 % - 9 %        

Förändring riksgenomsnitt (%)     2 % 0 %        
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Indikator 1.2.5  Att andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband ökar  

Mätmetod Statistik från Länsstyrelsen 

Kommentar 90 % ska ha bredband 2020 enl. regeringens bredbandsstrategi. Mål för staden ska tas fram under 2012.  
Statistik avser bredband 50 Mbit/s och xDSL. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel hushåll i.u i.u i.u         

Andel företag i.u i.u i.u         

Andel befolkningen totalt xDSL i.u i.u 97 %     öka öka öka öka 

Arbetsställen i.u i.u 95 %     öka öka öka öka 

Andel befolkningen 50 Mbit/s i.u i.u 71 %     öka öka öka öka 

Arbetsställen i.u i.u 69 %     öka öka öka öka 
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1.3 Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och 
kostnadseffektivitet  

 

Väsentliga åtaganden 
Nämnder och styrelser redovisar många exempel 

på kvalitetshöjande och kostnadseffektiviserande 
åtgärder i sina uppföljningar. Bland annat har 
nämnden för funktionshindrade inrättat en tjänst 
som kvalitetsombud. Den ska underlätta för 
brukarna att föra fram sina synpunkter och klag-
omål och ska följa ett flertal mått på att nöjdheten 
ökar. Många förvaltningar ser över sina processer 
och effektiviserar där så är möjligt. 

Teknik- och idrottsförvaltningen har som mål-
sättning att 2015 tillämpa ett certifieringsbart 
ledningssystem för kvalitet och miljö. 

Servicedeklarationer förklarar vad man kan för-
vänta sig av stadens service och tjänster. När den 
strategiska planen beslutades fanns inga antagna 
servicedeklarationer i staden. Idag har tekniska 
nämnden infört 22 servicedeklarationer inom fem 
områden, kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har 
infört en och byggnadsnämnden undersöker om det 
finns områden i deras verksamhet där 
servicegarantier vore lämpliga. Inom äldrenämnden 
pågår ett projekt som arbetar med att ta fram ett 
antal värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna ska 
vara kommunens konkreta utfästelse mot äldre som 
omfattas av socialtjänstens verksamhet och ska ge 
klarhet om hur staden arbetar för att de äldre ska få 
ett värdigt liv och ökat välbefinnande. 

För att öka lokaleffektiviteten ska 
fastighetsnämnden ta fram lokalstrategier för att 
föreslå och genomföra åtgärder som leder till bättre 
utnyttjande av lokalresurserna inom fyra områden. 
Arbetet är slutfört när det gäller grundskolan och 
påbörjat för gymnasieskolan. De två andra om-
rådena är förskola och övriga verksamheter. 

I Skultuna kommundelsnämnd pågår samverkan 
med förtroenderåd och pensionärsföreningar för att 
ställa krav på den mat som serveras eller levereras via 
mattjänst, i syfte att brukarna ska vara fortsatt nöjda. 
 

Analys och framåtblick 
Att våra medborgare, brukare och kunder är nöjda 

är viktigt för stadensverksamheter syns tydligt i de 
åtagande som redovisats. Det finns ett starkt 
brukarfokus.  

Under året startade ett projekt för stadens 
kvalitetsarbete. Externa utvärderingar av kvalitets-
arbetet och stadens styrning kommer att göras under 
de kommande åren, i syfte att förbättra oss 
ytterligare. Den första utvärderingen gjordes i 
december 2012 och visar att vi håller en god nivå 
jämfört med andra kommuner i landet. Det finns 
några förbättringsområden, exempelvis att delge våra 
medborgare och brukare resultat i de mät-ningar 
som görs. 

Det finns även många åtagande för att effektivi-
sera processerna inom våra verksamheter och oftast 
handlar det om att effektivisera kärnprocesserna 
eller de administrativa stödprocesserna. 

Avtalstroheten, det vill säga att vi gör inköp med 
de avtalsleverantörer staden har och att vi köper de 
avtalade produkterna, måste öka och här saknas 
åtaganden. 
 
Positiva iakttagelser 
• Strukturerat kvalitetsarbete. 
• Organisationsförändringar har förstärkt 

planeringsarbetet för lokalförsörjning. 
 
Förbättringsområden 
• Avtalstroheten måste bli bättre. 
• Verksamheternas långsiktiga lokalförsörjnings-

arbete. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 1.3.1  Att medborgarnas upplevda nöjdhet gällande bemötande och tillgänglighet ökar  

Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Medborgar Index (B15) 

Kommentar Västerås visar samma resultat som snittet för landets större kommuner 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Bemötande och tillgänglighet i.u i.u 56 i.u 58    öka  öka 

 
 
Indikator 1.3.2  Att lokaleffektiviteten ökar  

Mätmetod SCB statistik Räkenskapssammandraget. Nyckeltalen redovisas efter att räkenskapssammandrag fastställts i 
juni.  

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Vakansgrad stadens fastighetsbestånd 
(%) 

    0,7  2,3       1,0 2,5 2,5 1,5 

Utnyttjandegrad, grundskolelokaler 
(%) 

    82  82       84 86 88 90 

 
 
Indikator 1.3.3  Att nöjdheten gällande maten som serveras inom kommunalt finansierade 

verksamheter ökar  

Mätmetod Egna undersökningar: PN-enkäten i skolan (ska läggas in) och brukarundersökningen SNS.  

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Grundskolan årskurs 2 i.u i.u i.u i.u        

Grundskolan årskurs 5 i.u i.u i.u i.u        

Grundskolan årskurs 8 i.u i.u i.u i.u        

Gymnasieskolans årskurs 2 i.u i.u i.u i.u        

                 

Hemtjänst, snitt alla utförare 89 90 95 82    öka öka öka öka 

Servicehus 84 85 90 77    öka öka öka öka 

Ålderdomshem 85 90 93 79    öka öka öka öka 

Gruppboende 80 88 98 84    öka öka öka öka 

 
 
Indikator 1.3.4  Att antalet servicegarantier ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Servicegarantierna finns på stadens hemsida. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal servicegarantier 0 0 0 23    öka öka öka öka 

Tekniska nämnden       22        

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden       1        
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Indikator 1.3.5  Att andelen inköp över avtal ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Inköpssystemet VIP infördes under 2012 och underlättar att inköp görs på rätt produkter och från rätt 
leverantörer. Statistik tas fram på förvaltningsnivå. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Inköp (mdkr) totalt i.u i.u i.u 3,6        

Inköp (mdkr) avtalsleverantörer i.u i.u i.u 2,8        

Andel inköp från avtalsleverantörer i.u i.u i.u 78 %       90 % 

 
 
Indikator 1.3.6  Att mångfalden bland medarbetarna i Västerås stad ökar 

Mätmetod Statistik från SCB, andelen medarbetare med utländsk bakgrund 

Kommentar Mångfalden i stadens organisation ska öka i samma takt som befolkningen i kommunen. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel(%) medarbetare med utländsk 
bakgrund 

17,2 17,7 18,2 19,1    18,7 19,2 19,7 20,2 

Andel (%) i Västerås kommun 23,7 24,2 24,6 25,5        

Förändring staden (procentenheter)   0,5 0,5 0,9        

Förändring kommunen (procentenheter)   0,5 0,4 0,4        
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2 Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö 
 

2.1 I Västerås ska alla ha möjligheten till ett gott liv  

Väsentliga åtaganden 
Flera nämnder har vidtagit åtgärder som ligger i 

linje med det övergripande målet och de framtagna 
indikatorerna. 

När det gäller tillgänglighetsfrågorna har åtgärder 
för enkelt avhjälpta hinder genomförts i Hökåsen, 
på Erikslund och utmed cityringen. Arbetet med att 
tillgänglighetsanpassa busshållsplatser, som inte 
byggs inom kommunens nya satsning på 
kollektivtrafiken Smartkoll, har påbörjats. 

En utredning för att få ett underlag för att 
utveckla möjligheten för fler personer som bor i 
bostad med särskild service att utöva sina 
individuella kultur- och fritidsintressen har 
genomförts. 

Insatser som stärker ett brett utbud av kultur, 
fritids- och idrottsaktiviteter har presenterats, till 
exempel Kulturskolan som tillförts nya medel och 
kunnat ta emot 250 fler elever. En handlingsplan för 
friluftslivet i kommunen har också tagits fram för 
beslut i början av 2013.  

Björnöbadet har rustas upp under 2012 och 
arbetet ska vara klart till badsäsongen 2013. 
Vedbobacken har satts i drift för utförsåkning, en ny 
anläggning för omklädnad och andra funktioner har 
invigts på Ringvallen och en ny ridanläggning har 
projekterats på Rocklunda. 

När det gäller jämställdhetsarbetet enligt CEMR-
deklarationen har förvaltningarnas och bolagens 
jämställdhetspiloter, tillsammans med chefer och 
medarbetare, genomfört utbildningar, forsknings-
cirklar, kartläggningar samt påbörjat utvecklings-
arbeten. Det finns nu en samsyn kring att statistik 
ska redovisas könsuppdelad. 

 
Individ- och familjenämnden erbjuder särskilda 

stödåtgärder till brottsoffer och förövare vid våld i 
nära relationer, våld mot barn och unga samt 
insatser i samverkan med polis och åklagare när 
unga begår brott. 

 

Analys och framåtblick 
Antalet besökare har ökat på kulturarenor och 

idrottsanläggningar medan besöken på bibliotek 
ligger tämligen stabilt. Antalet besök på vasteras.se 
minskar för tredje året i rad. Fler använder webb-
bibliotekets självservicefunktioner, som till exempel 
omlån och reservationer.  

Vårdkostnaderna för barn har ökat när det gäller 
familjehemsplaceringar, placeringar på institution 
och öppenvården. Samma utveckling kan noteras 
när det gäller vuxna. För ungdomar minskar 
kostnaderna för öppenvård och familjehem, medan 
kostnaderna för institutionsplaceringar fortsätter att 
öka. 

Sammantaget kan konstateras att flera nämnder 
vidtagit åtgärder i linje med det övergripande målet 
och framtagna indikatorer. Mot bakgrund av de 
tendenser vi kan se när det gäller måluppfyllelsen 
finns det skäl att anta att vi vid utgången av verk-
samhetsåret 2015 har en god måluppfyllelse när det 
gäller flertalet indikatorer. Osäkerhetsfaktorer finns 
om försörjningsstöd och förändringar när det gäller 
minskade inkomstklyftor. Inom dessa har också 
omvärldsfaktorer betydelse, som exempelvis 
händelser på arbetsmarknaden och förändrade 
regelverk. 

 
Positiva iakttagelser 
• Medvetenhet och kunskap om tillgänglighets-

frågor och dess betydelse. 
• Jämställdhetsarbetet går fortsatt framåt. 
• Den polisanmälda brottsligheten har minskat. 
 
Förbättringsområden 
• Vidareutveckla mätmetoder för vissa indikatorer. 

 

 



Uppföljning av strategisk plan  2013-03-22  

 

   
 14 

Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.1.1  Att antalet besökare på våra mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturarenor 

och bibliotek ökar 

Mätmetod Egen statistik: räknare inpasserade samt Omnibusundersökningen 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal fysiska besök 
biblioteket  

780 286 752 197 779 562 749 276    780 000 780 000 780 000 780 000 

Antal besök 
kulturverksamheter 

458 328 452 676 508 914 524 191    509 000 525 000 525 000 550 000 

Antal besök 
kulturhusen 

531 038 543 938 544 545 564 919    545 000 545 000 550 000 550 000 

Antal besök 
badanläggningar 

515 915 465 688 488 040 485 074    500 000 515 000 450 000 450 000 

Beläggningsgrad 
idrottsanläggningar 

68 % 72 % 83 % 84 %    85 % 87 % 89 % 90 % 

Antal besökare på våra 
verksamheter enligt 
Omnibus (relationstal, 
summerad 
procentandel delat med 
invånare) 

9,03 8,99 9,08  i.u.    9,10 9,15 9,20 9,30 

 
 
Indikator 2.1.2  Att hushållens behov av försörjningsstöd minskar  

Mätmetod Statistik ur Procapita 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Total försörjningskostnad i mkr 188 195 200 202    minska minska minska minska 

Kostnad per hushåll och månad, kr 7411 7467 7685 7924     minska minska minska minska 

Antal hushåll 4273 4297 3956 3830     minska minska minska minska 

Snittid (månader) exkl. flyktingar 5,9 6,2 6,6 6,6    minska minska minska minska 

 
 
Indikator 2.1.4  Att fördelningen av upplåtelseformer i stadsdelar och serviceorter är jämn  

Mätmetod Mätmetod ska tas fram under 2013. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andelen hyresrätter/stadsdel i.u. i.u. i.u. i.u.        

Andel bostadsrätter/stadsdel i.u. i.u. i.u. i.u.        

Andelen småhus/villor/stadsdel i.u. i.u. i.u. i.u.        
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Indikator 2.1.5  Att antalet uteliggare minskar  

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Totalt 19 18 18 25    minska minska minska minska 

Män 16 15 14 18        

Kvinnor 3 3 4 7        

 
 
Indikator 2.1.6  Att placeringen i Tillgänglighetsbarometern förbättras  

Mätmetod Humanas tillgänglighetsbarometer 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Tillgänglighetsbarometern  i.u. 66 38 18    bättre bättre bättre bättre 

 
 
Indikator 2.1.7  Att antalet brott, hot om våld och skadegörelse minskar 

Mätmetod Statistik från Polisen register 

Kommentar Polisanmäld brottslighet är ett mått på antalet anmälda misstänkta brott till polismyndigheten och inte ett 
mått på den faktiska brottsligheten. De anmälda brotten har minskat men säger inget om antalet brott. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Total polisanmäld brottslighet 21 833 20 933 21 009 19 118    minska minska minska minska 

Total polisanmäld brottslighet/100 
000 inv. 

16 136 15 328 15 229 13 783    minska minska minska minska 

Varav:                 

Misshandel 1 555 1 532 1 313 1 285        

Olaga hot 1 361 1 169 1 245 1 164        

Sexualbrott 402 379 452 420        

Rån 144 151 112 93        

Klotter och annan skadegörelse 4 365 3 556 5 277 4 601        

 
 
Indikator 2.1.8  Att antalet aktiviteter för ökad jämställdhet i enlighet med den europeiska 

deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) ökar 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Inga uppgifter har kommit in från nämnder och styrelser. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Totala antalet verksamhetsförbättringar 
inom jämställdhetsområdet.  

i.u i.u i.u i.u    80 % 80 % 80 % 80 % 

Andel förvaltningar som redovisat minst 
två verksamhetsförbättringar inom 
jämställdhetsområdet  

i.u i.u i.u i.u    80 % 80 % 80 % 80 % 
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Indikator 2.1.9  Att inkomstklyftan mellan invånare i olika stadsdelar minskar 

Mätmetod Mätmetod ska tas fram under 2013. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

 i.u i.u i.u i.u        
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2.2 Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun  

Väsentliga åtaganden 
Resor med kollektivtrafiken har under året ökat 

något och ett flertal åtaganden är tagna av tekniska 
nämnden inför trafikstart av Smartkoll augusti 2013. 
Nämnden har även flera åtaganden för att öka 
cyklandet i staden. Bland annat pågår arbete med en 
kostnads- och prioriteringslista för att åtgärda 
felande länkar på gång och cykelvägnätet. 

Arbetet med projektet Framtidens mat hos 
proAros har fortsatt under 2012 och kommer att 
utvidgas med fler enheter. De ekologiska inköpen 
ligger över årsmålet och utfallet i skola och förskola 
blev hela 39,5 procent. Riktlinjer för inköp och 
avrop av livsmedel är under framtagande för beslut 
under 2013 vilket bör leda till ännu bättre utfall 
kommande år. 

Energieffektivisering i stadens verksamheter har 
genomförts under året och de satta målen är 
uppnådda. Ett nytt klimatprogram har antagits 
under 2012 med målet att minska utsläppen av 
växthusgaser med 60 procent till 2020 och arbetet 
med implementeringen kommer att fortsätta under 
2013. 

Åtaganden för att öka andelen förnybar energi har 
tagits av fastighetsnämnden och produktionen av 
förnybar energi har under året ökat. Mälarenergi 
förnyar även kraftvärmeverket med en samför-
bränningspanna.  Den nya anläggningen kommer att 
vara klar hösten 2014. 

Västerås har i senaste mätningen backat i miljö-
ranking. Exempel på åtaganden som påverkar 
utfallet i rankingen i positiv riktning är proAros 
arbete med Grön Flagg, Konsult och Service inköp 
av miljöklassade fordon och miljö- och 
konsumentnämnden åtagande med Fairtrade City. 

Mer än 75 procent av ny- och ombyggnationer ska 
ha max 300 meter till grön- och strövområden och 
produktiv jordbruks- och skogsmark ska bevaras. 83 
procent av planerad nybyggnation och all planering 
för ombyggnation uppfyllde målet. 
 

Analys och framåtblick 
Det finns relevanta åtaganden på alla indikatorer 

inom målområdet och de flesta nämnder och 
styrelser har egna åtaganden. Alla indikatorer inom 
målområdet bedöms ha ett påbörjat arbete för att nå 
de mål som är uppsatta. 

Resor med kollektivtrafik har ökat och de större 
effekterna väntas komma när Smartkoll har haft 
trafikstart.  

Under året har ett nytt klimatprogram antagits 
med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 
60 procent fram till 2020.  Arbetet med 
implementeringen fortsätter under 2013. Nya frågor 
i rankingen som staden har tappat poäng på ligger 
inom IT och upphandling. Båda områdena förväntas 
kunna ge poäng 2013. 

För att nå målet Sveriges bästa miljökommun 
behövs ett brett och proaktivt miljöarbete med de 
indikatorer som finns i den strategiska planen och 
övriga planer och program inom miljöområdet då 
frågorna kontinuerligt ändras. 
 
Positiva iakttagelser 
• Energieffektiviseringen i kommunens verksam-

heter. 
• Ökad andel ekologiska livsmedel i skola och 

förskola. 
 
Förbättringsområden 
• Öka andelen ekologiska livsmedel inom vård och 

omsorg. 
• Förbättringar som leder till bättre ranking i 

Miljöaktuellt. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.2.1  Att resandet med kollektivtrafiken ökar 

Mätmetod Mätning utförd av VL. Baseras på försäljning och antal påstigande som drar kort. 

Kommentar Målet är samma som i Smartkolls-projektet, dvs. ökning med 40% till 2015 jämfört med 2009. SmartKoll startar 
aug 2013. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Utfall (miljoner bussresor per år) 6,2 6,8 6,8 6,8       7,1 7,5 8,0 8,7 

Förändring per år % -2,1 9,7 -0,3 0,9               

Förändring ( %) totalt 2009-2015   9,7 9,4 10,4       14,5 21,0 29,0 40,0 

 
 
Indikator 2.2.2  Att cykelåkandet ökar 

Mätmetod Egen undersökning: Cykelbarometern på Pilgatan 

Kommentar Mål att bli årets cykelfrämjarstad 2014 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Cykelbarometer Pilgatan i.u. 1048273 1120201 1066790       1155201 1153100 1188100 1223100 

Förändring antal per år     71 928 -53 411       35 000 -2 101 35 000 35 000 

Förändring ack     71 928 18 517       106 928 104 827 139 827 174 827 

Förändring ack ,%     7 % 2 %       10 % 10 % 13 % 17 % 

 
 
Indikator 2.2.3  Att energianvändandet i kommunens verksamheter minskar  

Mätmetod Egen undersökning: energistatistik från Mimer och Fastighetskontoret 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Användning av el i 
kommunägda fastigheter 
(kWh/m2) 

39,7 39,0 37,0 35,8             35,7 

Minskning per år   -0,7 -2,0 -1,2               

Ack minskning (kWh/m2)   -0,7 -2,7 -3,2               

Ack minskning %   -2 -7 -8               

Användning av 
uppvärmningsenergi i 
kommunägda fastigheter 
(kWh/m2) 

153,2 149,8 146,2 138,3             127,2 

Minskning per år   -3,4 -3,6 -7,9               

Ack minskning (kWh/m2)   -3,4 -7,0 -11,5               

Ack minskning %   -9 -18 -29               
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Indikator 2.2.4  Att andelen ekologiska livsmedel ökar 

Mätmetod Statistik ur Basera, upphandlings- och uppföljningssystem. 

Kommentar Andel av totala kostnaden för livsmedelsinköp hos avtalsleverantörer. En leverantör saknades 2009 och 2010 
och siffrorna är därför inte helt jämförbara med resterande år. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

proAros, andel av totala kostnaden för 
livsmedelsinköp hos avtalsleverantörer 

14 18 23 32,5       30 40 45 50 

                        

Utfall per verksamhetsområde:                        

    - förskolor 23 30 33 40               

    - grundskola och gymnasium 15 18 26 34               

    - äldreomsorg 17 15 16 18               

    - övrig verksamhet 12 13 15 15               

 
 
Indikator 2.2.5  Att andelen förnybar energi ökar 

Mätmetod Egen undersökning, underlag från Mälarenergi, Mimer och Fastighetskontoret 

Kommentar Andelen förnybar el som köps är redan 100%.  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Köpt förnybar el, Fk + Mimer (från 
EES) MWh/år 

61400 i.u. 55495 i.u               

Förnybar energiproduktion (Fk + 
Mimer EES): 

                      

El från solceller MWh/år 100 i.u. 104 156       öka öka öka öka 

El från Vindkraft MWh/år 0 i.u. i.u. i.u       öka öka öka öka 

Värme från solfångare MWh/år 35 i.u. 98 98       öka öka öka öka 

Bränslemix KVV, andel förnybart 
Mälarenergi 

35 % 38 % 46 % 45%       öka öka öka öka 

Köpt förnybar el, Fk + Mimer (från 
EES) MWh/år (=100% redan) 

61400 i.u. 55495 i.u               

 
 
Indikator 2.2.6  Att placeringen i miljörankningen förbättras 

Mätmetod Tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunerna.  

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Miljöaktuellts rankning 74 18 11 28       1 

 
Indikator 2.2.7  Att mer än 75 procent av ny- och ombyggnationer ska ha max 300 meter till grön-

/strövområde 

Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Nybyggnation, andel % i.u i.u i.u 83       >75 >75 >75 >75 

Ombyggnation, andel % i.u i.u i.u 100       >75 >75 >75 >75 
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Indikator 2.2.8  Att areal produktiv jordbruks- och skogsmark bevaras 

Mätmetod Egen undersökning. Inget mått tas fram utan rapporteras som åtgärder i kommentarsfältet. 

Kommentar Jordbruksmark - Dp för Österby-Dingtuna, inget förhandsbesked på jordbruksmark (av 8 beviljade under året).  
Skogsbruksmark - Väg till Södra Kärrbolandet, Västerleden, etapp 1 och 2, Alvesta 3:4 m.fl. Hökåsen 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Se ovan kommentarer            
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2.3 Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och 
naturområden  

 

Väsentliga åtaganden 
Av de mål och indikatorer som antagits inom 

strategiska planen, samt redovisade åtagande som 
görs från nämnder och styrelser, är endast en del av 
det arbete som berör vatten och som ska leda till det 
övergripande målet. Den vattenplan som nyligen 
antagits harmonierar väl med de indikatorer och de 
åtaganden som nämnderna redovisat. Indikatorn att 
minska övergödningen är ett av de övergripande 
målen som prioriteras i berörda verksamheter. 

Förutom vattenplanen kan här nämnas natur- och 
kulturplanen samt handlingsplan för 
markföroreningar. 

Ett stort arbete pågår för att minska förore-
ningarna från enskilda avlopp. En aktuell plan för 
att skydda vårt grundvatten är nyligen antagen och 
en aktiv tillsyn över denna kommer att ske av miljö- 
och konsumentnämnden. 

En förstudie inom kemikalieområdet är klar och 
stadsledningskontoret avser begära ett uppdrag att ta 
fram en heltäckande kemikalieplan. 

En VA-policy och en VA-utvecklingsplan kommer 
att bli föremål för politisk beredning. Detta gäller 
även ett förslag på plan om hur vi ska hantera vårt 
dagvatten.  

Ett förslag till avfallsplan ska remitteras innan 
sommaren till berörda. Här finns starka kopplingar 
till vattenarbetet. 

I Gäddeholms kulturreservat hat två utsikts-
plattformar för fågelskådning byggts under 2012. 
Den norra plattformen har utsikt över Trådar-
ängarna och den andra över Hässlösundet och de är 
tillgänglighetsanpassade. 

Utifrån vattenplanen är det fyra hinder i Svartån 
fram till Skultuna och de ska åtgärdas till 2021. 
Underlagsmaterial tas nu fram för hindren i Svartån 
inom ramen för LONA-projektet. 

Mälaren förstärks som badsjö ytterligare med de 
satsningar som görs på baden i Gäddeholm och på 
Björnön. Den nya centrala stranden vid Lögarängen 
visar också på att de åtgärder vi har gjort och gör 
förbättrar vattenkvaliteten på ett sådant sätt att vi 
mitt i centrala staden kan öppna ett bad med bra 
vattenkvalitet. 

 
Analys och framåtblick 

Strategiska planen är en del i det långsiktiga 
arbetet med vattenfrågorna. Ska vi nå de över-
gripande målen med planen måste många åtgärder 
ske i det praktiska arbetet. Det är inte enbart 
Västerås stad som är berörd men staden måste gå 
före och vara ett gott exempel. Vi ska vara kataly-
satorn, inspiratören, för andra inom kommunen.  

En ökad samverkan inom kommunen, länet och 
regionen i stort kommer att vara avgörande för ett 
framgångsrikt och nödvändigt vattenarbete. 

För Västerås stad är också nyckeln till framgång att 
vi på ett tidigt stadium och på ett nytänkande sätt 
integrerar vattenfrågorna i vår planering såväl i 
översiktsplanearbetet som på detaljplanenivå. 
 
Positiva iakttagelser 
• Flera nya styrdokument kommer att hjälpa till att 

leda arbetet åt rätt håll. 
 
Förbättringsområden 
• Fler konkreta åtgärder för att nå målet. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 2.3.1  Att andelen inslag av våtmarker och dammar för dagvatten ökar 
Mätmetod Egen undersökning. Arealmått för våtmarker samt antal för dammar. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Våtmarker (ha)   60 85 85             105 

Antal dammar för dagvatten  
(öka med minst en per år) 

    16 18       17 18 19 20 

 
 
Indikator 2.3.2  Att antalet fria vandringsvägar i vattendragen till och från sjöarna ökar  
Mätmetod Egen undersökning. Inget mått tas fram utan rapporteras som åtgärder i kommentarsfältet. 

Kommentar Planering för ytterligare vandringsvägar bör kunna påbörjas under planperioden. Utifrån Vattenplanen är det 
fyra hinder mellan Skultuna och Mälaren och de ska vara åtgärdade fram till 2021. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

            

 
 
Indikator 2.3.3  Att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar 
Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar Övergödande ämnen härstammar från många källor, främst jordbruk, avloppsvatten och dagvatten. Det krävs 
stora minskningar från samtliga sektorer för att nå målsättningarna 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Fosfordammar (antal nya per år)     0 3       3 3 3 3 

Dagvattendammar (öka minst en per år)     16 18       17 18 19 20 

Antal godkända enskilda avlopp 2798 3090 3269 3239       3500 3700 3700 3700 

Avlopp äldre än 20 år - åtgärdas varje år   5 5 100       50 120 120 120 

Antal godkända enskilda avlopp - hög 
skyddsnivå 

    235 235       335 405 465 525 

 

 
Indikator 2.3.4  Att badbarheten längs Mälarens stränder ökar 
Mätmetod Egna vattenprovtagningar 

Kommentar Vattenkvaliteten kan variera över åren bland annat på grund av vind- och temperturvariationer. Mycket regn 
kan leda till bräddning av spillvatten, vilket Mälarenergi arbetar för att få bort. Det är med andra ord svårt 
att se en tydlig trend över en såpass kort period. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel tjänliga vattenprover (%) 93 80 67 80       74 81 88 95 
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3 Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås 
 

3.1 Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga  

Väsentliga åtaganden 
Nämnderna redovisar ett antal konkreta åtgärder 

och insatser som visar på att informationen till och 
kommunikationen med kommuninvånarna ökar:  

Individ- och familjenämnden har genomfört en 
konferens för föreningar, politiker och tjänstemän i 
syfte att skapa kontakt för att utveckla samverkan. 
Nämnden för funktionshindrade har påbörjat 
införandet av välfärdsteknologi i form av e-
hemtjänst. 

Äldrenämnden har tagit fram informationsfilmer 
om hemtjänst och mötesplatsernas verksamhet. 

De pedagogiska nämnderna har beslutat starta ett 
metodutvecklingsprojekt med målet att stärka barn 
och ungas inflytande genom att bygga upp en 
långsiktig hållbar struktur för ungdomsdialog och 
inflytande. 

Byggnadsnämnden har inom ramen för stads-
delsutvecklingen på Bäckby genomfört workshops 
med grupper som bor och verkar i stadsdelen. 
Nämnden informerar kontinuerligt om verksam-
heten. Utbudet finns som lättläst, med lyssna- och 
översättningsfunktion till andra språk samt på 
teckenspråk. 

Inom kultur, idrotts- och fritidsnämnden har 
användandet av facebook utvecklats med daglig 
bevakning (måndag-fredag) av Västerås stad Idrott 
och friluftsliv. Där publiceras bland annat nyheter 
och tips om evenemang. I december noterades 264 
”gillare”. 

Nämnden har en referensgrupp i åldern 13-20 år. 
Deltagarna har under våren haft möten för att ta del 
av och tycka till om utvalda verksamhetsfrågor. 
Mimers kvartersvärdar har under året arrangerat 140 
bomöten för att skapa delaktighet. 
 
 
 
 
 

Analys och framåtblick 
Utöver de konkreta åtagandena som nämnderna 

redovisat pågår ett övergripande arbete med att 
utveckla medborgardialogen som en del i stadens 
styrmodell. 

En policy som anger stadens övergripande mål och 
syfte med en utökad dialog kommer att tas fram för 
beslut under våren 2013. Effekterna av en utökad 
medborgardialog förväntas kunna utläsas i den 
medborgarundersökning som ska genomföras under 
2013.  

För Kontaktcenter har vi nått målet att alla 
förvaltningar ska finnas representerade. Även målet 
för antalet ärenden som avslutas i Kontaktcenter är 
nått. Sammantaget finns goda förutsättningar att nå 
uppsatta mål för samtliga indikatorer. 

För att möta medborgarnas behov och skapa 
bättre förutsättningar för dialog, inleddes i slutet av 
2012 en förstudie inför utveckling av en ny extern 
webbplats. 

Under hösten 2012 genomfördes en användar-
undersökning som utfördes av Webb Service Award. 
Resultatet kommer sedan att jämföras med 
mätningar av kommande webbplats. Den blir då en 
vägledare föra att mäta måluppfyllelsen utifrån 
strategisk plan. 
 
Positiva iakttagelser 
• Antalet aktiviteter där vi på olika sätt informerar 

och kommunicerar med kommuninvånarna har 
ökat. 

• Antalet tjänster som finns tillgängliga i Kontakt-
center har ökat. 

 

Förbättringsområden 
• Vidareutveckla medborgardialogen när det gäller 

förhållningssätt, metoder och system. 
• Kommunicera med och informera medborgarna 

om resultaten i våra verksamheter. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.1.1  Att stadens webb upplevs som en av de bästa i Sverige 
Mätmetod Ny mätmetod kommer att tas fram under planperioden 

Kommentar Tidigare har SKL årligen gjort en webbgranskning men denna kommer inte att utföras längre. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Resultat i SKLs webbgranskning - 
medelvärde 

65 72 82 83        

Resultat i SKLs webbgranskning - 
placering 

107 105 71  i.u.        

 
 
Indikator 3.1.2  Att stadens e-tjänster blir fler   
Mätmetod Egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal publika e-servicetjänster, antal nya 
per år 

6 13 110 *    öka öka öka öka 

 
 
Indikator 3.1.3  Att andelen invånare som upplever god tillgänglighet vid kontakt med stadens 

verksamheter ökar  
Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Inflytande Index (NII) C1. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Kontakt/tillgänglighet enl. NII 49 i.u 50 i.u.  47           55 

 
 
Indikator 3.1.4  Att andelen invånare som tycker att de kan vara med och påverka i kommunala 

frågor ökar 
Mätmetod SCBs Medborgarundersökning, som görs vartannat år. Nöjd Inflytande Index (NII) C3. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Påverkan enligt NII 41 i.u 43 i.u  43          55  

 
 
Indikator 3.1.5  Att antalet kontakter med västeråsarna via Kontaktcenter ökar 
Mätmetod Egen undersökning, statistik ur Flexsite kundtjänstsystem 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal ärenden per kompetensgrupp     560 16147               

Andelen ärenden per kompetensgrupp 
som avslutas i Kontaktcenter 

    56 % 80 %         70 %     
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Indikator 3.1.6  Att alla förvaltningar är tillgängliga via Kontaktcenter  
Mätmetod Egen undersökning, statistik ur Flexsite kundtjänstsystem 

Kommentar Målet är nått. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal förvaltningar som överlämnat 
tjänster 

    6 alla    alla    
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3.2 Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads 
verksamheter 

Väsentliga åtaganden 
Medarbetarnas tillgång till kompetensutveckling 

och information har en stor bäring på känslan av 
delaktighet och öppenhet. Hög kompetens bland 
medarbetarna ger förutsättningar för ökad tolerans. 
Åtaganden som främst lyfts inom detta målområde 
är också de fortbildningsinsatser förvaltningar och 
bolag planerar att genomföra för medarbetare och 
ledare. Exempelvis Klart ledarskap och insatser mot 
kränkande särbehandling. Värdegrundsarbete är 
också ett åtagande som nämns liksom 
implementeringen av ett bra, kommunikativt och 
lättillgängligt intranät för den egna förvaltningen. 

I den årliga medarbetarundersökningen anger 77 
procent att medarbetarnas kompetens används i 
arbetet. Samtidigt säger endast 59 procent av 
medarbetarna att man får den kompetensutveckling 
man behöver för att utöva sitt arbete på bästa sätt. 
Endast 42 procent anger att den kompetensutveck-
ling man får, följs upp. Dessa resultat målar 
sammantaget en bild av att det i Västerås stads 
arbete med kompetensutveckling finns en stor 
utvecklingspotential. Stadsledningskontoret har 
under 2012 därför implementerat en modell för 
kompetensförsörjning samt påbörjat en uppföljning 
av förvaltningarnas sätt att arbeta med dessa frågor. 

Den bild som medarbetarundersökningen för 
2012 ger, visar att 71 procent av medarbetarna 
tycker sig ha till gång till den information man 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 
Ambitionen med det påbörjande arbetet med 
stadens intranät Insidan, är att öka medarbetarnas 
tillgång till angelägen information vilket på sikt bör 
ge resultaten i dessa delar en skjuts i rätt riktning. 
 
 
 
 

Analys och framåtblick 
Många faktorer påverkar medarbetarnas upp-

levelse av kreativitet, öppenhet och tolerans. 
Rapporter från nämnder och styrelser visar tydligt 
svårigheten för förvaltningar och bolag att identifiera 
åtaganden som känns tillräckligt relevanta i 
förhållande till indikatorerna. 

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs i 
verkligheten i mycket större omfattning än vad som 
framkommer av redovisningarna i strategiska 
planen. 

Även om utfallet för perioden gått åt rätt håll 
måste andelen medarbetare, som får den 
kompetensutveckling man behöver för att göra ett 
bra jobb, öka. Först när medarbetare känner sig 
tillräckligt kompetenta för sitt uppdrag kan 
verksamheterna nå sin fulla potential vad gäller 
kvalitet och produktivitet. 

En tydlig värdegrund är en viktig förutsättning för 
att medarbetare självständigt ska kunna utöva 
inflytande i vardagen. Det värdegrundsarbete som 
bedrivits inom vissa förvaltningar bör ha bidragit till 
en positiv utveckling inom målområdet. Nästa steg 
bör vara att utarbeta en gemensam värdegrund för 
hela staden.  

Tillgången till relevant information har en central 
betydelse för medarbetares möjligheter att utföra sitt 
jobb på ett kompetent sätt. Insidan bör utvecklas så 
att det blir en gemensam källa för relevant 
information till stadens alla medarbetare. 
 
Positiva iakttagelser 
• Intresset för utbildningen Klart ledarskap visar en 

positiv inställning till att utveckla ledarskapet. 
• Intresset för värdegrundsarbete. 
 
Förbättringsområden 
• Fler åtaganden kopplade till målet. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.2.1  Att andelen nöjda medarbetare ökar  
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. Organisationsindex, genomsnittet av positiva svar på samtliga 

frågor i undersökningen. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Organisationsindex i.u. i.u. 63 63       64 65 66 67 

 
 
Indikator 3.2.2  Att andelen medarbetare som har önskad arbetstid ökar 
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. 

Kommentar Frågan är ny från 2012. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel medarbetare i.u i.u i.u 87       öka öka öka öka 

 
 
Indikator 3.2.3  Att andel medarbetare som får relevant kompetensutveckling för vidareutveckling i 

sitt arbete ökar 
Mätmetod Egen undersökning: Medarbetarundersökningen. 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel medarbetare i.u i.u 58 59       öka öka öka öka 
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3.3 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor 

Väsentliga åtaganden 
Nämnderna redovisar ett flertal satsningar som 

gjorts för att alla barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. 
Exempel på detta är upprustning av lekplatser, Try it 
IDA som erbjuder gratis idrott och kultur, Drive in 
som erbjuder idrottsaktiviteter på fredagskvällar för 
ungdomar och prova-på-verksamhet med musik. 

I staden sker samverkan med föreningar för att ta 
fram aktiviteter som är gratis för alla, alternativt 
gratis för barn i ekonomiskt utsatta familjer. 

Jämställdhetsperspektivet vävs in allt mer för att 
tillfredsställa olika behov och för att göra valmöj-
ligheterna stora för alla barn. En idrottsplan ska tas 
fram. 

Genom samverkan med andra myndigheter och 
organisationer pågår insatser för tidig upptäckt och 
åtgärder för att främja fysisk och psykisk hälsa bland 
barn och ungdomar. 

Förvaltningarnas och bolagens jämställdhets-
piloter har tillsammans med chefer och medarbetare 
gjort ett målmedvetet arbete. Det handlar om 
utbildningar, forskningscirklar, kartläggningar och 
påbörjade utvecklingsarbeten. Kommunfullmäktige 
har fått utbildning liksom tre av de politiska 
partierna. Det finns nu en samsyn kring att statistik 
ska redovisas könsuppdelad. 

För att Västerås stad ska leva upp till CEMR-
deklarationen krävs att jämställdhetsperspektivet 
beaktas och analyseras i underlag till beslut samt 
finns med vid upphandling, överenskommelser och 
avtal. I hälften av stadens viktigaste styrdokument 
finns ett jämställdhetsperspektiv. 
 

Analys och framåtblick 
Nämndernas åtgärder ligger i linje med målet och 

indikatorerna men de täcker inte alla delar. Det 
krävs noggranna uppföljningar för en fortsatt positiv 
utveckling. Genom att arbeta könsövergripande kan 

många barn och unga lockas till meningsfulla 
aktiviteter som kan ge ökat väl-befinnande. 
Fortfarande finns en stor potential genom att 
ytterligare sprida information om aktiviteterna.  

Ämnet idrott och hälsa skulle kunna vara en bra 
bas för att motivera och skapa intresse för en bra 
livsstil. I dagsläget uppnår inte en av tio elever nivån 
godkänd i detta ämne. 

Fysisk aktivitet, kultur och samvaro med andra 
bidrar till såväl fysiskt som psykiskt välmående och 
kan vara en motkraft till droger. Att ingå i en 
förening kan ytterligare stärka känslan av 
delaktighet. 

Oroande är att psykisk ohälsa är stor bland ung-
domar och särskilt bland flickor. Det krävs nya 
åtgärder för att vända den ökande trenden. 

Var fjärde pojke och var femte flicka i årskurs 7 
uppger att de blivit trakasserade en eller flera gånger 
och att det fysiska våldet har ökat bland flickor. 
Andelen elever i årskurs 7 som uppger att de aldrig 
blivit kränkta av någon vuxen på skolan har sjunkit 
något. Även här behövs insatser för att 
uppmärksamma och åtgärda problemet. 
 
Positiva iakttagelser 
• Flera insatser och åtgärder genomförs i samverkan 

med föreningsliv för att ge alla barn, oberoende av 
familjernas ekonomiska situation, tillgång till 
meningsfulla fritidsaktiviteter. 

• Individ- och familjenämnden har antagit riktlinjer 
som möjliggör ökat deltagande i fritidsaktiviteter, 
"julpeng" och ett extrabidrag till studenten, för 
barn och ungdomar i hushåll med långvarigt 
försörjningsstöd. 

 
Förbättringsområden 
• Arbetet kring barn- och ungdomars psykiska och 

fysiska hälsa behöver intensifieras. 
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Uppföljning av indikatorer 
 
Indikator 3.3.1  Att resurserna för fritidsaktiviteter fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv  
Mätmetod Egen undersökning vid planperiodens slut 

Kommentar Undersökningen är omfattande och utförs endast vid planperiodens slut. Måttet kompletteras med 
redovisning av åtagande för att nå målet. Uppföljning av det nya föreningsstödets konsekvenser kommer att 
genomföras 2013. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Nyttjandegrad av aktivitet, flickor i.u 48% i.u i.u        

Fördelning av ekonomiska resurser, 
flickor 

i.u 48% i.u i.u        

Nyttjandegrad av aktivitet, pojkar i.u 52% i.u i.u        

Fördelning av ekonomiska resurser, 
pojkar 

i.u 52% i.u i.u        

 
 
Indikator 3.3.2  Att andelen barn som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden minskar  
Mätmetod Statistik ur Procapita 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Antal barn i familjer med 
försörjningsstöd 

2403 2580 2489 2402        

Antal barn totalt 32225 32174 32115 32211         

Andel barn i familjer med 
försörjningsstöd 

7,5 % 8,0 % 7,8 % 7,5%    minska minska minska minska 
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Indikator 3.3.3  Att andelen unga med god hälsa och psykiskt välmående ökar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung som görs vartannat år. 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        

Andel som mår bra eller mycket 
bra.  

                

a) årskurs 7 i.u. 84 89 i.u. 84 92        

b) årskurs 9 i.u. 78 84 i.u. 77 87        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 77 85        

               

Andel som känner sig stressad 
ofta  

             

a) årskurs 7 i.u. 23 11 i.u. 25 11        

b) årskurs 9 i.u. 42 20 i.u. 48 21        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 55 23        

               

Andel som idrottar/motionerar 
minst en gång/v på fritiden 

               

a) årskurs 7 i.u. 29 22 i.u. 30 21        

b) årskurs 9 i.u. 31 26 i.u. 30 25        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 37 27        

               

Andel som har minst betyget 
godkänd i Idrott och hälsa     

         

a) årskurs 8 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.        

b) årskurs 9 i.u. 92 92 i.u. 92 91        

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.        

               

Andelen med övervikt och fetma              

a) årskurs 7 i.u. 19 19 i.u. 16 9        

b) årskurs 9 i.u. 8 22 i.u. 11 24        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 11 24        

                

Andel med depressionssymtom, 
ett eller flera 

                

a) årskurs 7 i.u. 25 14 i.u. 29 13        

b) årskurs 9 i.u. 31 19 i.u. 32 17        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 17 19        

               

Andel som sover tillräckligt länge 
(7 timmar eller mer/vardagsnatt) 

             

a) årskurs 7 i.u. i.u. i.u. i.u. 36 30        

b) årskurs 9 i.u. i.u. i.u. i.u. 59 56        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 70 65        
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Indikator 3.3.4  Att användandet av alkohol, narkotika och rökning hos unga minskar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        

Andel som dricker sig berusad 
minst två gånger i månaden eller 
oftare 

              

a) årskurs 7 i.u. 1 1 i.u. 2 1         

b) årskurs 9 i.u. 7 12 i.u. 8 12         

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.         

                 

Andel som röker eller snusar då 
och då eller varje dag 

               

a) årskurs 7 i.u. 8 6 i.u. 4 5        

b) årskurs 9 i.u. 29 22 i.u. 19 14        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 41 30        

              

Andel som aldrig använt narkotika              

a) årskurs 7 i.u. 97 98 i.u. 99 99        

b) årskurs 9 i.u. 91 85 i.u. 92 86        

c) årskurs 2 gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 25 26        
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Indikator 3.3.5  Att antalet elever som är utsatta för mobbing minskar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år 

Kommentar Underlag 2010 för gymnasiets årskurs 2 är ej statistiskt tillförlitligt. 

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Flickor / pojkar  F P  F P        

Andel som känt sig retad eller 
kränkt minst en gång 

               

a) årskurs 7 i.u. 23 25 i.u. 27 21        

b) årskurs 9 i.u. 17 20 i.u. 19 20        

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 11 12        

               

Andel som känt sig retad eller 
kränkt av vuxen minst en gång 

             

a) årskurs 7 i.u. 91 94 i.u. 90 92        

b) årskurs 9 i.u. 92 93 i.u. 91 87        

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 92 93        

               

Andel som under läsåret blivit 
slagen, sparkad eller utsatt för 
annat våld av någon/några av sina 
skolkamrater 

             

a) årskurs 7 i.u. 9 20 i.u. 12 20        

b) årskurs 9 i.u. 5 15 i.u. 16 6        

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 8 1        

                  

Andel som under läsåret varit med 
om att någon/några av 
skolkamraterna ljugit om, pratat 
skit bakom ryggen, inte låtsats om 
eller frusit ut henne/honom från 
gruppen? 

      

   

      

a) årskurs 7 i.u. 47 27 i.u. 51 27        

b) årskurs 9 i.u. 45 30 i.u. 47 28        

c) årskurs 2 på gymnasiet i.u. i.u. i.u. i.u. 32 19        

 
 
Indikator 3.3.6  Att andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ökar 
Mätmetod Undersökningen Liv och Hälsa Ung, vartannat år, samt egen undersökning 

Kommentar  

 

 
Nyckeltal 

Utgångsvärden och utfall Mål för perioden 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Andel aktiva inom kultur-, idrotts- och 
fritidsförening 

i.u 67 % i.u 72 %    öka öka öka öka 

Antal individer i kulturskolan 1941 1901 1994 2182    öka öka öka öka 

 
 


