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1. Nämndens ansvarsområde 
Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna 

med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja 

och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd 

och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning 

av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. 

 

2. Omvärldsanalys 
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny 
förvaltningslag. Den nya lagen syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet i 
kontakt med myndigheter och att snabba på ärendehanteringen. Dessutom 
innebär förslaget att tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet. Det 
införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en 
part. Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som 
gäller i fråga om myndigheters utredningsansvar. Parts rätt att bli informerad om 
hur ett ärende handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras. 
Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.  

Våldsrelaterade ärenden gällande barn och unga fortsätter att öka. Det gäller 
både barn och ungdomar som utsatts och som har bevittnat våld. Allt mera 
resurser läggs på tillfälliga boenden och att ge stöd och insatser till våldsutsatta 
och till våldsutövare. 

Användandet av alkohol, droger och tobak fortsätter minska bland unga och 
vanorna tas med upp i vuxen ålder. Dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar 
minskar.  Cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna är högre än 
bland övriga vuxna men relativt konstant över tid.  

Antalet som aktualiseras för missbruk ökar. Tillgängligheten till droger gör att 
redan socialt utsatta riskerar fastna djupare i beroendeproblematik. Den 
narkotikarelaterade dödligheten har ökat de senaste åren och Sverige har bland 
den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa. Antalet som vårdats pga 
psykiatriska störningar orsakade av narkotika har tredubbalts under åren 1989-
2014. Många av de Västeråsare som vårdas för beroende har en samtidig 
psykiatrisk problematik. Länet tillhör de län som har flest personer som vårdas 
enligt tvångslagstiftningen LVM per invånare. Antalet personer i LVM-vård ökar i 
Västerås.  

Antalet personer i pensionsålder med hög alkoholkonsumtion ökar. Samverkan 
mellan äldreomsorg och kommuners missbruksverksamheter behöver fortsätta 
utvecklas. Den minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion 
behöver beaktas. Allt fler kvinnor har en högre alkoholkonsumtion.  
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Barn och anhöriga till personer med missbruk och psykisk ohälsa behöver 
fortsätta att uppmärksammas. Knappt en tiondel av svenska barn har föräldrar 
som fått vård pga missbruk eller psykisk sjukdom.  

Regeringen har lagt en proposition som bland annat innebär att landets 
kommuner från 2018 får ett utökat ansvar för att förebygga spel om pengar samt 
tillhandahålla stöd och hjälp för personer som har ett spelberoende när det gäller 
pengar.  Ersättningen till kommunerna blir ca 1,8 kr per invånare, vilket bl a SKL 
anser vara för lite för att klara uppdraget. Ersättningen bygger främst på 
beräkningar om vad öppenvårdsinsatser kostar och inte behandlingshem. Även 
det förebyggande arbetet ska ske utifrån dessa förutsättningar.  

Bostadbristen och antalet hemlösa fortsätter vara ett stort problem för nämnden. 
Allt mer resurser och insatser läggs på att hantera frågor relaterat till hemlöshet. 
Socialtjänsten tvingats ta ett allt större ansvar för bostadssituationen som 
hyresvärd på en sekundär bostadsmarknad.  

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet 

personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att 

framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland 

annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en 

mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder.  

 

Enligt Migrationsverkets februari prognos 2017, antas ca 34 700 personer söka 

asyl i Sverige 2017. Prognosen för 2018 är 25 000 – 65 000 personer där 

planeringsantagandet är 35 000 asylsökande. Kommande åren antas antalet 

asylsökande öka något till 46 000 under 2019 och 49 000 under 2020. Enligt 

prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 

under 2017 och 2 900 under 2018.  

 

Under 2017 kommer behovet av bosättning i kommunerna vara som allra störst 

som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu 

fått eller kommer att få beslut. De framtagna länstalen för 2017 har dock sänkts. 

Utifrån Migrationsverkets prognos om att behovet är som störst 2017 kan det 

antas att behovet av bosättning kommer att kvarstå under 2018 men ändå sjunka. 

 

Flera nya lagförslag är på gång under 2017 och 2018 som kommer påverka 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Ekonomiskt påverkas 

staden av det nya ersättningssystem som träder ikraft i juli 2017, med minskade 

intäkter till staden. Kompletterande regelverk om uppehållstillstånd på grund av 

studier föreslås börja gälla i juni 2017. Denna förändring kommer påverka antal 

barn som får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Men regelverket är samtidigt 

komplicerat utifrån de krav som ställs på studier och arbete för att få permanent 
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uppehållstillstånd, och ställer därmed också större krav på kommunen att stödja 

dessa ungdomar till en snabb etablering. 

 

3. Planerade verksamhetsförändringar 
 

Av de ensamkommande barn och unga som nämnden har ansvar för är den 

största andelen av barnen i ålder 16-17 år. En stor del av målgruppen kommer 

inom de närmaste åren vara unga vuxna som inte längre har ett behov av HVB 

eller stödboende. Insatser planeras för snabbare etablering av dessa ungdomar 

med inriktning mot arbetsliv. Även behovet av utslusslägenheter för denna 

målgrupp kommer att öka och möjligheter till blockhyrning av lägenheter ses 

över.  

 

Ett behov av ökade satsningar kring information till ensamkommande och 

stödinsatser i samverkan med civilsamhället har uppmärksammats både nationellt 

och lokalt. Ett arbete pågår med framtagande av en mötesplats/informations-

centrum i samarbete med ideella organisationer. Mötesplatsen riktar sig till 

samtliga ensamkommande barn och unga i Västerås, men grupper som behöver 

uppmärksammas särskilt är flickor, familjehemsplacerade, och ensamkommande i 

åldern 18-21 år. 

 

En mindre grupp av ensamkommande med större stödbehov, men dock inte 

behov av behandling på institution har identifierats. Ett HVB som kan hantera 

ungdomar med bredare problematik planeras till 2017 och behovet ser ut att 

kvarstå under 2018.  

 

Implementering av pilotprojektet Etableringsresurs planeras till 2018. 

Arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända inom etableringen, i samarbete med 

Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen är 

nödvändiga för att försörjningsstödet inte ska öka. Från 2020 kommer ca 1300 

personer årligen lämna flyktingverksamheten och påverka övrigt försörjningsstöd 

om personerna inte kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen ser över 

möjligheter till ytterligare arbetsmarknadsåtgärder utifrån erfarenheter från 

befintliga projekt och med målsättning ”Arbete först”. 
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3.1. Prioriterade utvecklingsfrågor 

 

Tillnyktringsenhet 

Region Västmanland har gjort en ny beräkning av kostnaderna för den planerade 

tillnyktringsenheten. Verksamheten ska samfinansieras av länets kommuner. 

Kommunernas kostnad beräknas nu till 7 428 tkr, varav Västerås stads del är 4 082 

tkr vilket är en ökning med 947 tkr i förhållande till den ramökning för nämnden 

som kommunfullmäktige 2016 beslutat om. De ökade kostnaderna kan hänföras 

till drift-, lokal- och fastighetskostnader samt pris- och löneuppräkningar. 

 

Sociala insatsgrupper 

Verksamheten finansieras 2016-2017 med medel från stadsledningen. Den 

gemensamma avsiktsförklaringen som tecknats mellan polisen och Västerås stad 

är att etablera arbetssättet sociala insatsgrupper för att bryta en kriminell livsstil 

hos unga med hög risk för fortsatt kriminalitet. För att verksamheten ska kunna 

fortsätta behöver nämnden en budgetökning motsvarande 0,6 mnkr.  

 

Somaliska projektet 

Västerås somalisksvenska projekt, ”Kompassen” är ett treårigt projekt som pågår 

till och med maj 2019. Nämnden har fått medel för att driva projektet via 

kommunstyrelsens reserv samt sociala resursfonden. Om det finns behov av 

verksamheten efter projekttiden behöver medel anslås motsvarande 1,6 mnkr. 

 

Öka antalet fälttjänster 

Kommunstyrelsen avser att ge individ- och familjenämnden extra resurser för fyra 

fältarbetande socialsekreterare. Om det ska fortsätta under 2018 behöver 

motsvarande medel anslås. 

 

Kontaktcenter för ekonomiskt och socialt utsatta EU-medborgare 

Nämnden har för 2017 fått medel för insatser riktat till målgruppen. Ska nämnden 

fortsätta bedriva insatser för målgruppen, som inte ingår i nämndens kommunala 

uppdrag, behöver medel anslås för 2018.   

 

Utökning av kuratorstjänster på ungdomsmottagningen 

Styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting tog 2016 fram ett 

styrdokument om hur ungdomsmottagningarna ska rekommenderas att bedriva 

sin verksamhet. Ungdomsmottagningen i Västerås har idag 2,25 kuratorstjänster 

som finansieras av Västerås stad. Verksamheten når inte upp till den 

rekommenderade miniminivån om en kurator per 3 500 ungdomar i åldrarna 12-

23 år. För att svara upp mot VKL:s rekommendationer skulle det behövas 5,4 
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kuratorstjänster. Kostnaden för utökningen beräknas till 2,2 mnkr. Då nämnden 

saknar medel för utökningen behöver dessa anslås för nämndens räkning. Om inte 

hela summan kan anslås 2018 kan man även tänka sig en successiv utökning 

under två-tre år.  

 

Krisstöd 

Insatsen krisstöd påbörjades som projekt hösten 2015 genom att omfördela inom 

ramen för pågående beställning samt genom statsbidrag. Hösten 2016 utökades 

krisstödet med ytterligare en tjänst finansierat genom statsbidrag. 

Våldsrelaterade ärenden i familjer har ökat markant och därmed behovet av 

krisstöd. Inför 2017 förstärktes krisstödet med ytterligare två tjänster finansierade 

genom omfördelning av resurser och statsbidrag. Krisstödet medför att familjer 

får en ökad motivation att ta emot långsiktigt stöd, socialsekreteraren får ett 

beslutsunderlag som innebär en kortare utredningstid. Ett utvecklat krisstöd 

innebär reducerade vårdkostnader i form av minskat behov av utrednings-

placeringar och familjehemsplaceringar. 

 

Utökning med fem extra akutplatser under årets kalla månader 

För att möta behovet av akutplatser har nämnden beslutat att utöka med fem 

extra akutplatser på Ekens härbärge under årets kalla månader november-mars. 

Utökningen har skett utan tillskott av medel. Kostnaden är 0,6 mnkr. Åtgärden ska 

ses som en akut insats för att möta hemlöshet. Nämndens möjlighet att själv 

finansiera extra akutplatser är att använda medel för insatser för tillfälligt boende, 

främst för personer med missbruk och/eller psykiatrisk problematik. 

 

Utökning av övergångsboenden/bostäder  

För att möta behovet av bostäder för sociala ändamål och flykting har nämnden 

under 2017 skrivit tvååriga hyreskontrakt på två nya övergångsboenden som är en 

form av korridorboende. Dessa bekostas under 2017 dels av statliga medel från 

”byggbonus” och extra välfärdsmedel. Under 2018 finns behov av ytterligare 

medel från byggbonus för att täcka hyreskostnaden för dessa lokaler. Boendena 

kommer att användas dels till flyktingar som anvisas till Västerås, dels som tillfällig 

lösning till barnfamiljer i akut behov av bostad, vilka idag ofta placeras på hotell. 

Nämnden har behov av fler bostäder till sociala ändamål via samverkansavtalet. 

Att använda medel från byggbonus till dessa två övergångsboenden underlättar 

att färre lägenheter från samverkansavtalet behöver gå till flykting och kan istället 

användas för sociala ändamål.  

 

Denna lösning beräknas vara tillräcklig för att från 2019 kunna lösa bostadsbehov 

via samverkansavtalet och eventuell blockhyrning av lägenheter.  
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Gruppbostad för personer med samsjuklighet, missbruk och samtidig psykisk 

funktionsnedsättning. Ca 10 platser. 

Antalet personer med samsjuklighet och ett stort omvårdnadsbehov ökar. En 

planering för ytterligare en gruppbostad liknande Markörgatan 2 och Skillsta 

behöver påbörjas för att möta behoven. Möjligheter att överta befintliga lokaler 

från annan verksamhet ses över alternativt bör planering för nybyggnation 

påbörjas. Medel 8,0 mnkr för drift exkl hyra behöver avsättas.  

 

Omvårdnadsboende för personer med missbruk och fysiska och/eller psykiska 

problem. Ca 20 platser. 

Antalet äldre personer med missbruk i kombination med fysiska och/eller psykiska 

problem ökar. Ett antal av dessa personer lever idag i hemlöshet och är 

utestängda från bostadsmarknaden. Målgruppen har ett stort omvårdnadsbehov 

som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Möjligheter att överta befintliga 

lokaler från annan verksamhet ses över alternativt bör planering för nybyggnation 

påbörjas. Medel 7,8 mnkr för drift exkl hyra behöver avsättas. 

 

Lågtröskelsysselsättning 20-25 platser 

Under de senaste åren har behovet av möjligheter till sysselsättning ökat bland 

personer med olika sociala problem som missbruk, psykisk ohälsa, lever i 

hemlöshet mm. Behoven är även stora för personer som bor på nämndens stöd- 

och motivationsboenden samt personer i träningslägenhet och personer som 

ingår i Bostad först. Målgruppen står i de flesta fall långt från arbetsmarknaden. 

Med en sysselsättning skulle målgruppen få en meningsfull tillvaro och struktur på 

vardagen vilket ökar förutsättningarna för mer missbruksfri tid och återhämtning 

samt att kunna närma sig arbetsmarknaden och en egen försörjning, i de fall där 

det är möjligt. Sysselsättningsskapande åtgärder eller en verksamhet bör 

utvecklas inom arbetsmarknadsområdet och ska ej ses som öppenvård eller 

behandling. Dock kan både psykosocial- och viss medicinsk kompetens behövas. 

Lågtröskelsysselsättning bör utredas och utvecklas i samverkan med förvaltningen 

för stöd, fritid och entreprenad inför 2019. 

 

Gemensamt stödteam NF/IFN 

Gemensamt stödteam är ett gemensamt projekt mellan nämnden för personer 

med funktionshinder och individ- och familjenämnden. Projektet pågår sedan 

september 2013 och upphör i december 2017.  Syftet är att fler familjer med barn 

och ungdomar i åldern 5-15 år, som har en sammansatt problematik utifrån en 

funktionsnedsättning och samtidig social problematik, ska få en fungerande 

vardag så att barnen/ungdomarna kan växa upp i det egna hemmet.  
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3.2. Jämställdhetsintegrering 

 

Ett arbete kring uppföljning av insatsers effekt och kvalitet har påbörjats. Enheten 

för vuxna med missbruk använder UIV, uppföljning av insatser för vuxna medan 

socialkontor barn och ungdom använder UBU, uppföljning av insatser för barn och 

ungdom. Socialkontor ekonomi kommer att påbörja ett arbete med att följa upp 

enligt UIV. Satsningar på att analysera insatsers effekter, kvalitet och kostnader ur 

ett genusperspektiv genomförs under 2018. 

 

4. Strategiska utvecklingsområden 
 

4.1. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

 

Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna 
med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja 
och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd 
och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning 
av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar.  

Insatser i form av stöd och hjälp till enskilda och familjer ska utformas i samverkan 
med den enskilde och utgå från enskilda och familjers behov, egna resurser och 
ansvar för sin situation. Insatser ges med stöd av socialtjänstlagen (SOL), Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). 

Kommunfullmäktige har beslutat om en kraftsamling för att uppnå strategiska mål 
för stadens utveckling. Individ- och familjenämnden avsätter resurser för 
förebyggande verksamhet och tidiga områdesförlagda insatser tillsammans med 
främst utbildning och arbetsmarknad, kultur och fritid samt andra aktörer i 
staden. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet. 

 

4.2. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö  

 

Individ- och familjenämnden genomför årligen en hemlöshetskartläggning. 
Kartläggningen visar att bristen på bostäder ställer allt fler personer och grupper 
av människor i svåra situationer utan eget boende. Individ- och familjenämnden 
har i skrivelser till Kommunstyrelsen påvisat behovet av ”vanliga” bostäder och 
kopplar bristen på ordinära bostäder till nämndens ökade kostnader för vård. Det 
är kostnader för stöd- eller övergångsboenden och att både ungdomar och vuxna 
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blir kvar onödigt länge i familjehems- eller institutionsvård trots att vården där 
kan avslutas. Individ- och familjenämnden har fått ta ett mycket stort ansvar för 
bostadssituationen under senare år. Individ och familjenämnden har påbörjat 
arbete med revidering av boendeplanenen för 2017-2022.  

En bostadssamverkansgrupp med representation från olika förvaltningar har 
bildats där bostadssociala satsningar diskuteras från ett sammanhållet perspektiv. 
Individ- och familjenämnden har bidragit till framtagande av tillfälliga lösningar för 
bostadssituationen för nyanlända som också ger effekter för andra sociala 
grupper än nyanlända. Att staden arbetar för att byggnationen av bostäder 
fortsätter, är en förutsättning för att de tillfälliga bostadslösningar som individ- 
och familjenämnden har under 2018 ska kunna avvecklas.  

Individ- och familjenämnden bidrar till den fysiska livsmiljön genom deltagande i 
stadsplanering vid framtagande av nya detaljplaner. Detta för att säkerställa 
nybyggnation av olika former av bostäder, som individ- och familjenämndens 
målgrupper har behov av. 

4.3. Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås  

 

Nämnden ska visa på vilket sätt man inom sitt verksamhetsområde bidrar till 
förbättrade kunskapsresultat i skolan. Det sker bland annat genom insatser för att 
ge läxhjälp via föreningsbidrag och även i projektform riktat till ensamkommande 
barn och ungdomar samt den somalisksvenska målgruppen. Socialkontor barn och 
ungdom har två tjänster som skolsamordnare som arbetar med att förbereda, 
följa upp och ge stöd i skolgång till barn och ungdomar i samhällsvård. Ett avtal är 
upprättat med SIS, Statens institutionsstyrelse, om att skolgång ingår i samband 
med att barn/ungdomar placeras på institution. Vidare ingår läxhjälp i uppdraget 
för kommunens HVB som tar emot ensamkommande flyktingbarn. 

 

4.4. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan  

 

Nämnden påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med 
upphandling av verksamhet och slutande av avtal. Vid nyanskaffning av bil ska 
leverantör med kontrakt enligt LOV skaffa miljöbil enligt den definition som 
Transportstyrelsen anger. Nämndens personal, strävar efter att i största möjliga 
utsträckning resa med kollektiva transportmedel och begränsa individuellt 
bilåkande. De flesta resor genomförs med tåg eller buss. När det gäller 
pappersförbrukningen kopierar personalen det mesta dubbelsidigt med en 
kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller 
handlingar via läsplatta. 
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5. Ekonomisk översikt 
 

Individ- och familjenämnden 
Nettokostnad, Mnkr 

Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Gemensamma vht 153,0 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 

Ekonomiskt bistånd 207,9 214,9 227,8 227,8 227,8 227,8 

Barn och ungdom 199,2 202,4 208,7 208,7 208,7 208,7 

Vuxenmissbruk/övrigt vuxen 101,6 106,5 114,0 114,0 114,0 114,0 

Boenden 81,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

Totalt exkl 
flyktingmottagningen 

743,0 782,6 809,3 809,3 809,3 809,3 

Flyktingmottagningen -49,6 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt inkl flyktingmottagningen 693,4 779,7 809,3 809,3 809,3 809,3 

 

5.1. Demografins påverkan 

 

I redovisning av försörjningsstöd och vårdkostnader barn, ungdom och vuxen 

anges ökningar och minskningar av kostnaderna främst utifrån beräkningar som 

gjorts på demografi. Vårdkostnader behöver även bedömas utifrån andra 

aspekter. Demografin påverkar försörjningsstödet i högre grad än den påverkar 

vårdkostnaderna.  

 

Västerås folkmängd uppgick 2016 till 146 860 personer. Under 2016 ökade 

befolkningen med 1 620 personer. För 2017-2018 beräknas befolkningen öka med 

ca 2 180 personer. 

 

Västerås folkmängd 

2015 2016 2017 2018 

145 240 146 860 148 830 151 010 
Källa: Stadens preliminära befolkningsprognos 

 

Befolkningsutveckling/prognos 

Grupp 2016 2017 2018 Ålder 

Barn 22 560 23 000 23 430 0-12 

Ungdom 12 950 13 190 13 490 13-20 

Vuxen 83 820 84 650 85 690 21-65 

Källa: Stadens preliminära befolkningsprognos 
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Unga vuxna 

Ålder 2016 2017 2018 

18-20 5 020 4 980 4 990 

20-25 11 940 11 850 11 800 

 

 

Försök har gjorts att beräkna hur demografi kan påverka behovet av försörjnings-

stöd. En befolkningsökning på 2 180 individer ger en kostnadsökning på ca 2,9 

mnkr om året för försörjningsstödet vilket motsvarar en ökning med ca 45,8 

bidragshushåll per år eller 2,1 % av befolkningsökningen. (Ett hushåll kostar i snitt 

63 315 kr/året i försörjningsstöd.) 10,0 mnkr av ökningen från försörjningsstödet 

beräknas komma från flyktinggrupp mottagen 2013 som går ur statlig finansiering 

av försörjningsstödet 2017 och in i ordinarie försörjningsstöd 2018. 

 

 

Demografi 2017 

Försörjningsstöd, demografi 12,9 mnkr 

Vårdkostnader, demografi   3,7 mnkr 

Vuxenmissbruk/boende/våld i nära 

relationer 

  6,0 mnkr 

Summa: 22,6 mnkr 

 

 

Vårdkostnaderna ser ut att öka för alla grupperna under år 2017-2018 om den 

demografiska utvecklingen beaktas. Utifrån befolkningsförändringar i grupperna 

barn, ungdom och vuxen under 2017 kan en kostnadsökning på 3,7 mnkr under 

2018 prognostiseras. Omvärldsfaktorer på vårdkostnaderna som individ- och 

familjenämnden ej rår över beräknas hamna på 6,0 mnkr under 2018. Historiskt 

har vårdkostnaderna ökat med anledning av demografiökningar, ökad andel av 

befolkningen i behov av vård samt en ökning av de dyrare placeringarna. 

 

Befolkningsutvecklingen med ökat antal barn, ungdomar och vuxna kommer att 

ställa fortsatt höga krav på insatser både i öppenvård, familjehems- och 

institutionsvård. Det är och blir viktigt att tillhandahålla verkningsfulla öppen-

vårdsinsatser för att motverka mer kostnadskrävande insatser på institution. 

 

5.2. Beslutade verksamhetsförändringar 

Av anvisningar i planeringsunderlag 2018-2021 framgår att ”kommunstyrelsens 

huvudinriktning är att endast kostnadsökningar som är direkt kopplade till 
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demografiska förändringar som exempelvis förändrat barn- och elevantal i 

förskola och skola samt resursbehov för redan fattade centrala politiska beslut 

kommer att kompenseras i budgetramarna”. 

 

Övriga behov 2018-2021 

Nya satsningar (ska enligt anvisningar i planeringsunderlag 2018-2021 finansieras 

inom budgetram). Om Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte ska 

kompenseras för nedan listade behov behöver dessa ställas mot andra delar inom 

nämndens verksamhetsområde. Åtgärder behöver således vidtas under 2017 för 

budget i balans 2018. 

 

 BEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGETRAM 2017 i mnkr 2018 2019 2020 2021 

Demografi      

Försörjningsstöd demografi  12,9 12,9 15,0 13,0 

Vårdkostnader demografi 3,7 3,7   

Vuxenmissbruk/boende/våld i nära relationer 6,0 6,0   

Stödboende för ungdomar med social problematik   ?  

     

Effekter av kända verksamhetsförändringar som beslutats 
av kommunfullmäktige 

   
 

Tillnyktringsenhet, ökade kostnader, prisuppräkning 1,0    

Sociala insatsgrupper,  
motverka att ungdomar får en kriminell livsstil 

0,6   
 

Kontaktcenter utsatta EU-medborgare 0,5    

Somaliaprojektet   1,6  

Förebyggande insatser, ca 3-4 fältarbetande socialsekreterare 2,4    

     

Effekter av kända beslut VKL/Regionen     

Utökning av kuratorer på ungdomsmottagningen 2,2    

     

SUMMA BEHOV NIVÅHÖJNING 29,3    

     

Nya satsningar (finansiering inom budgetram)     

Utökat krisstöd (4 årsarbetare) 2,6    

Extra akut-/härbärgesplatser 0,6    

Gruppbostad, personer med samsjuklighet (10 pl)   8,0  

Omvårdnadsplatser (10-20 st)    7,8 

Lågtröskelsysselsättning, 20-25 pl ? ?   

Gemensamt stödteam NF/IFN 0,7    
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Statliga medel som beslutas av kommunfullmäktige 2018 2019 2020 2021 

Byggbonus 5,4    

 

Statliga medel/byggbonus  

För att möta behovet av bostäder för sociala ändamål och flykting har nämnden 

under 2017 skrivit tvååriga hyreskontrakt på två nya övergångsboenden som är en 

form av korridorboende. Dessa bekostas under 2017 dels av statliga medel från 

”byggbonus” och extra välfärdsmedel. Under 2018 finns behov av ytterligare 

medel från byggbonus för att täcka hyreskostnaden för dessa lokaler.  

 

Denna lösning beräknas vara tillräcklig för att från 2019 kunna lösa bostadsbehov 

via samverkansavtalet och eventuell blockhyrning av lägenheter.  

 

Extra akut-/härbärgesplatser 

Inriktningen är att alla som söker sig till akut-/härbärgesboende för natten ska ha 

en ordnad plats att sova på. Under november-mars 2016-17 upphandlades fem 

fasta extra akutplatser på Eken till kostnaden 0,6 mnkr. Det är svårt att bedöma 

hur framtida behov ser ut, men då det visat sig att härbärget vintern 2016-17 ofta 

haft 5-6 tomplatser får förvaltningen i uppdrag att ta fram andra kostnads- 

effektivare lösningar för att möta behoven vid full beläggning på akutboendena.    

 

Effekter av tidigare fattade beslut/kostnadsminskningar 

Tidigare rationaliseringsförslag i planeringsunderlag för 2016 bygger till en del på 

att nämnden redan 2015 beslutat om åtgärder för att komma till rätta med 

dåvarande budgetunderskott och få budget i balans. Nedan följer en 

sammanställning av förslagen. 

 

Avsluta sysselsättningsverksamhet enligt LOV 2,4 mnkr 

Rationaliseringar inom verksamhet för sysselsättningsåtgärder, både inom 

dåvarande proAros och genom att avveckla upphandlad verksamhet enligt LOV, 

för personer som hade försörjningsstöd, fullföljdes under 2016. 

 

SiS-placeringar och reglering mot UAN 2,4 mnkr 

Ungdomar som placeras på SIS-institutioner har rätt till skolgång under vårdtiden. 

Skolan godkände skolundervisningen och ska stå för kostnaden när ungdomen 

vistas i annan kommun. Kostnaderna hade tidigare betalats av vårdpengar vilket 

behövde regleras med barn- och utbildningsnämnden. En överenskommelse med 

barn- och utbildningsnämnden gjordes men den innebar inte någon 
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kostnadsminskning för nämnden utan att motsvarande budgetram flyttades över 

till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team 1,5 mnkr 

Förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team var en gemensam satsning mellan 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att samverka kring barn 

och ungdomar med kraftigt självskadebeteende eller olika neuropsykiatriska 

diagnoser. Ett arbete inleddes genom förstärkt samverkan kring barn och 

ungdomar med kraftigt utagerande beteende. Under tiden skulle barn- och 

ungdomspsykatrin utbilda personal i behandlingsmetoden DBT vilket är grunden 

för ett socialpsykiatriskt team. Satsningen mot ett gemensamt socialpsykiatriskt 

team har förskjutits då inte någon av de sex personerna som påbörjade DBT-

utbildningen arbetar kvar vid BUP. Diskussioner pågår med barn- och 

ungdomspsykiatrin om förutsättningar för att återuppta satsningen. Under 2016 

har den förstärkta samverkan inneburit ett arbete kring fyra ungdomar. Ingen av 

dessa har behövt placering. Målet med insatsen var att undvika en årsplacering 

vilket innebar en besparing på omkring 1,5 mnkr. Totalt sett har vårdkostnaderna 

för ungdomar minskat under 2016. Det är möjligt att någon av de fyra 

ungdomarna varit behov av placering om inte barnpsykiatrisk- och 

familjebehandling genomförts. För att nå full effekt behöver den gemensamma 

satsningen på förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team återupptas. 

 

Akutteam/Kognitiv integrerad behandling vi barnmisshandel (Kibb) 0,5 mnkr 

Vårdkostnaderna för barn på institution bedömdes kunna minskas något genom 

insatsen akutteam och strukturerad behandling i öppenvård för familjer med barn 

där det förekommit våld i nära relationer. En skyddsbedömning och familjens 

inställning till behandlingsinsats är avgörande för vilka familjer som kan få tillgång 

till insatsen i hemmet. Teamet bildades inom befintlig verksamhet för att 

utvecklas från ett akutteam till ett team med planerat krisstöd. Eftersom flera 

utredningsplaceringar tidigare avslutades med att barnen flyttade tillbaka hem till 

sina familjer bedömdes att ett antal placeringar av barn och föräldrar kunde 

undvikas under utredningstiden. Om skyddet för barnet var tillgodosett kunde en 

för barnet smärtsam separation undvikas. Under 2016 förväntades en besparing 

med 500 tkr. Behovet av krisstöd har ökat och verksamheten förstärkts. Under 

2016 har krisstödet arbetat i 87 uppdrag. Bedömningen utifrån att våldsrelaterade 

ärenden ökat markant är att krisstödet inneburit att behovet av tillfälliga 

placeringar minskat och att kostandsutvecklingen därmed dämpats. 
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Minska köp av öppenvård/boende 10 åpl 1,2 mnkr 

2016 togs 12 nya utrednings- och korttidsplatser i bruk på Tallbacken samt 6 nya 

platser på gruppbostaden Skillsta. Rationaliseringen avsåg att minska behovet 

med 10 årsplatser på köpt öppenvård boende årligen. Referenskostnad för 

årsplats var 850-900 kr/dygn. Beläggningen på Tallbacken har varit 90 procent och 

på Skillsta 89 procent. De nya platserna bedöms ha minskat behovet av köpt 

öppenvård i enlighet med åtgärden. Personer som flyttat in på Skillsta har fått ett 

tryggt boende som motsvarar deras behov. Beläggningen på de fyra korttids-

platserna för personer med omfattande omvårdnadsbehov har väl svarat mot och 

fyllt upp behoven som tidigare fanns att köpa dyrare platser där hälso- och 

sjukvård finns att tillgå. De åtta utredningsplatserna möjliggör motivationsarbete 

och kartläggningsarbete på hemmaplan kring vilka boendebehov och övriga 

sociala behov personer har. 

 

Stärkt tidig insats, unga vuxna 0,5 mnkr 

Samverkan har stärkts och intensifieras mellan öppenvård och myndighetskontor 

för att möta unga vuxna med missbruk. Då behov finns uppdrar myndighets-

kontoret till egenregin att bedriva motivations- och behandlingsarbete som kan 

innebära mobilt, uppsökande och flexibelt stöd både tidsmässigt och i intensitet. 

Vid behov av placering på behandlingshem fortsätter öppenvården kontakten 

med den enskilde och institutionen för att hålla samman vårdkedjan. På så sätt 

minskar behovet av institutionsvård. Åtgärden sker inom befintliga ramar och 

arbetet är igång sedan hösten 2016. Fem till tio unga vuxna har varit aktuella 

kontinuerligt. Bedömningen är att några placeringar kunnat undvikas och att full 

effekt uppnås 2017.  

 

Samlat boendestöd inkl flytt av träningslägenheter till utförare samt anpassad 

beställning avseende Vita Nova 0,5 mnkr 

Åtgärden är genomförd. 

  

Bostad först 0,6 mnkr 

Implementeringen av modellen Bostad först för personer med långvarig 

hemlöshet, missbruk och andra sociala problem har fortsatt enligt planering. Vid 

slutet av 2016 hade 12 personer fått en bostad. Den uppföljning som 

förvaltningen gjort två år efter starten av Bostad först visar att insatsen leder till 

kvarboende, återhämtning och rehabilitering. Majoriteten av hyresgästerna hade 

direkt för bostadserbjudandet Bostad först, varit placerade på privata boenden i 

öppenvård. Målgruppen har utöver en långvarig hemlöshet även en historik med 

behandlingshem och institutionsvård bakom sig. Vårdkostnader motsvarande 0,6 

mnkr har genom boendestödsmodellen Bostad först kunnat sparas under 2016.  
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Satsningar för 2017 

Satsningarna pågår under 2017. 

 

Bostad först, 5 lägenheter/bostäder 1,5 mnkr 

En utökning av antalet lägenheter i boendestödsformen Bostad först sker med 
fem lägenheter under 2017 och ytterligare fem lägenheter 2018. Utökningen 
beräknas medföra minskade externa kostnader för vård och stödboenden.  

 

Södra alléns motivationsboende, 2 extraplatser 1,3 mnkr 

Förutsättningarna undersöks för att tillskapa ytterligare platser på stöd- och 
motivationsboendet och därmed minska externa vård- och boendekostnader 
motsvarande två årsplaceringar.      

 

5.3. Rationalisering 

Nämnden ska vidta åtgärder för att rationalisera verksamheten motsvarande 0,8 

procent av budgetramen. Vid beräkning av beloppet har försörjningsstöd och 

vårdkostnader undantagits. Kvar blir då 338,3 mnkr och 0,8 % på den summan blir 

2,7 mnkr i rationaliseringskrav. 

 

Beräkning rationalisering mnkr 

Nettobudgetram 2017 782,6 

Försörjningsstöd -204,3 

Vårdkostnader -240,0 

Ram för rationalisering 338,3 

0,8 % rationaliseringskrav 2018 2,7 

 

 

Beskrivning av inriktningen på åtgärder för att möta rationaliseringskravet. 

 

Åtgärd för rationaliseringar mnkr 

Förtroendetandläkare 0,8  

Andra boendelösningar, minska kostn för tillfälliga boenden 1,0 

Utrednlgh för att minska vårdkostnaderna för barn, ½ årsplacering 0,3 

Bostad först (5 lgh) 0,7 

Kommentusupphandling 0,2 

Total rationalisering 3,0 
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Förtroendetandläkare 
Tandvårdskostnaden för försörjningsstöd är en post som på senare år ökat. 
Funktionen förtroendetandläkare syftar till att bistå handläggarna med 
kompetens och bedömning utifrån behov, föreslagen tandvårdsbehandling och 
rimlig kostnad. Förtroendetandläkare har tidigare funnits i Västerås och har även 
införts i några kommuner Västerås jämför sig med utifrån statistik. Erfarenheter 
visar att funktionen bidrar till att minska kostnaderna för tandvård. Det behöver 
ske en upphandling av funktionen som även innebär en kostnad för fortlöpande 
arbete. En uppskattad nettominskning av att förtroendetandläkare införs uppgår 
till 0,8 mnkr. 
 

Andra boendelösningar, minska kostnaden för tillfälliga boenden 

De boendelösningar som beskrivs gällande övergångsboenden är en del i 

lösningen för att minska kostnader för tillfälliga boenden. Nämnden planerar 

utöver det att blockhyra lägenheter som kan användas som tillfälliga bostäder för 

familjer som annars beviljats hotell och vandrarhemslösningar.  

 

Utredningslägenhet 

Utredningslägenhet syftar till att kunna utreda familjer där frågeställningen är 

sviktande omsorg på hemmaplan istället för att köpa plats på utredningshem. Ett 

samarbete kring utredningslägenheten behöver byggas upp mellan 

myndighetskontoret och öppenvården. Utredningslägenheten beräknas minska 

vårdkostnaderna motsvarande 0,5 årsplaceringar. 

 

Modellen Bostad först- för att motverka hemlöshet skalas upp  

Bostad först har till och med 2016 omfattat tio lägenheter för personer med 

långvarig hemlöshet. En planering är påbörjad för att under 2017 och 2018 tillföra 

ytterligare fem lägenheter per år samt ett års stöd för de personer som genom 

Bostad först får eget kontrakt. Bostad först beräknas minska vårdkostnaderna 

med motsvarande 1,5-2 årsplaceringar på externt stöd- eller behandlingsboende.     

 

Kommentusupphandling 

Upphandling avseende vuxna och konsulentstödd familjehemsvård pågår genom 

ett samarbete med Kommentus, SKL:s inköpscentral och nya avtal tecknas 

sommaren 2017. Det innebär att vårddygnsavgifter och uppsägningstider finns 

reglerade genom upprättade avtal. En högre grad av avtalstrohet vid köp kommer 

att leda till minskade vårdkostnader. 
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5.4. Känslighetsanalys 

1 % pris och löneökning påverkar budgeten för 

 Löner 
 Lokalhyror 
 Övriga priser 
 Externa intäkter 

 

Känslighetsanalys av löne- och prisökningar 

Förändringar i löne- och prisutvecklingen påverkar behovet i 2018 års budgetram. 

Ökningen redovisas i mnkr. Nedan beskrivs förändringen av budgetramen utifrån 

hur en ökning av kostnaderna med en procent slår. 

 

 

Kostnader: 1% ökning 

utifrån 2017 års 

budget, mnkr 

Löner Lokal-

hyror 

Övriga 

kostn 

Indexut-

veckling 

avtal 

Totalt 

Kommunala utförare 1,0  0,3  1,3 

Privata utförare    0,2 0,2 

Fastighetskontoret  0,1   0,1 

Förvaltningen  1,4  0,5  1,9 

Försörjningsstöd   2,1  2,1 

Vårdkostnader   2,5  2,5 

Övrigt   0,2  0,2 

Total ökning 2,4 0,1 5,5 0,2 8,3 

 

De externa intäkterna på ca 30,3 mnkr härrör främst från staten, andra 
kommuner, enskilda och övriga företag. En procent på de externa intäkterna är 
0,3 mnkr.  
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5.5. Jämförelser med andra 

 

 
Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av 

kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen 

skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, 

ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna 

enligt kostnads-utjämningssystemet. 

 

 

Den totala nettokostnaden för individ- och familjeomsorg var i Västerås stad 5 385 

kronor per invånare under 2015. Det är en ökning från 2014. Av de jämförda 

kommunerna är det bara Norrköping och Eskilstuna som har högre kostnader, se 

diagram nedan. 
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De jämförda kommunerna ovan i diagrammet har haft en viss minskning av 

kostnad per invånare. Det är dock bara Örebro som har en lägre kostnad än 

Västerås. Jönköping har lägst kostnader per invånare. En förklaring är att 

Jönköping gjort en medveten satsning på välfärds-jobb där personer med 

försörjningsstöd under ett år fått arbete med avtalsenlig lön inom vård, skola och 

omsorg. 

 

 
Kostnaden för barn- och ungdomsvård i Västerås uppgick 2015 till 2 204 kronor 

per invånare, en ökning med 141 kr per invånare, se diagram nedan. Trots detta 

har Västerås fortfarande den lägsta kostnaden bland de jämförda kommunerna.  
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Antalet barn som inte återaktualiserades ett år efter en insats uppgick för 

Västerås till 74 procent under 2015, vilket är en klar förbättring jämfört med 

föregående år (53 procent). Resultatet överensstämmer väl med jämförbara 

kommuner utom för Eskilstuna som har ett mycket bra resultat, se nedan. 

 

 
Antalet ungdomar som inte återaktualiserades ett år efter en insats uppgick för 

Västerås till 69 procent under 2014. Resultatet för 2015 har förbättrats till 74 

procent men är fortfarande lägst bland de jämförda kommunerna, se diagram 

nedan.  
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Alla kommuner utom Örebro och Jönköping har ökat i kostnader mellan 2014 och 

2015 för missbrukarvård per invånare.  

 

 
 

Ej återaktualiserade vuxna ett år efter insats har ökat mellan 2014 och 2015 för 

alla kommuner utom Örebro. 
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5.6. Investeringsplan 

Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska nämnder och styrelser redovisa 

investeringsplaner för perioden 2018-2021. Det gäller även individ- och 

familjenämnden trots att denna inte har några egna investeringsutgifter utan 

beställer nya boenden m.m. av fastighetskontoret. I individ- och familjenämndens 

kostnadsberäkningar avseende planperioden har driftskostnaden hänförliga till 

investeringarna medräknats för att inrymmas i budgetramen. Arbetet med 

investeringsplanen pågår tillsammans med fastighetskontoret. Tanken har varit 

att planen ska ingå i Planeringsunderlag 2018 i form av en bifogad fil. Arbetet är 

försenat och någon bilaga kommer inte att vara färdig inför utskicket av 

handlingarna till individ- och familjenämndens möte i mars. 

 

6. Kompetensförsörjning 
Kartläggning 

Förvaltningens största medarbetargrupper utgörs av handläggare i form av 

socialsekreterare och biståndshandläggare inom området myndighetsutövning. 

Bland dessa medarbetargrupper finns de största utmaningarna i rekrytering och 

kompetensförsörjning gällande socionomer till myndighetsutövning, främst barn 

och unga. Problematiken har uppmärksammats på nationell nivå då utmaningen 

återfinns inom flera av landets kommuner då närmare 1000 socialsekreterare 

saknas.   

 

Att rekrytera personer till arbetsledande befattningar såsom teamledare eller 

chefer inom socialtjänst innebär också svårigheter. För övriga medarbetargrupper 

inom förvaltningen ex strateger, beställare/ upphandlare och administratörer 

utformas kompetensförsörjning och utveckling utifrån enskilda enheters och 

funktioners uppdrag.   

 

Personalomsättningen är fortsatt mycket hög inom Sociala nämndernas 

förvaltning, sett över en treårsperiod har den totala personalomsättningen ökat 

med 0,8 % för att 2016 ligga på 33,5%, varav 13,2% extern rörlighet vilket i sig är 

en minskning med 2,4% sett över samma treårsperiod. Således är det den interna 

rörligheten som har ökat. Målet för förvaltningen är 10% total personalom-

sättning. Förvaltningen har haft en kraftig expansionsrekrytering samt 

överrekrytering de senaste tre åren. Trots detta finns fortsatta vakanser och ett 

tufft rekryteringsläge.  

 
Strategisk kompetensförsörjning -ARUBA 
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Samhället står inför en utveckling mot en allt mer rörlig arbetskraft som också 

förväntar sig allt mer av arbetsgivarna. Det här ställer nya krav på arbetsgivare 

och för att kunna hantera utmaningarna och säkra kompetensförsörjningen, krävs 

ett fokuserat, strategiskt och långsiktigt arbete. Sociala nämndernas förvaltning 

arbetar sedan 2016 med strategisk kompetensförsörjning efter modellen ARUBA 

(Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta) som en framgångsfaktor och 

ständigt pågående process. Syftet är att skapa förutsättningar inom hela 

organisationen för att proaktivt möta morgondagens utmaningar och möjligheter. 

De goda åtgärderna som förvaltningen vidtagit behöver nu förvaltas och utvecklas 

under 2018.  

 

2016 påbörjades Attrahera genom att arbeta med arbetsgivarvarumärke 

(employer branding), arbetsgivarerbjudande och ambassadörskap. Under 2017 - 

2018 kommer förvaltningen att arbeta vidare med förvaltningens egna 

ambassadörsprogram för att attrahera nya, befintliga och tidigare medarbetare. 

Ambassadörsprogrammet startades under hösten 2016. Förvaltningen kommer 

att fortsätta utveckla sitt arbete med sociala medier och rörlig bild som ett led i 

att stärka arbetsgivarvarumärket. En konkret insats under 2016 var att Sociala 

nämndernas förvaltning startade ett internt konto på Instagram för att främja 

sammanhållning och samverkan inom förvaltningen. 

 

Att se sammanhållet på Attrahera, Rekrytera och Behålla genom att fokusera på 

medarbetarnas trivsel och välmående och på så sätt stärka förvaltningens 

arbetsgivarvarumärke är mycket viktigt. Strategin är att attrahera nya och tidigare 

medarbetare och behålla befintliga. Detta genom att synliggöra medarbetarnas 

arbete och lyfta fram arbetsplatsens styrkor. Förvaltningen kommer att fortsätta 

genomföra workshops på enheter, där medarbetarnas syn på arbetsplatsens 

styrkor och svagheter fångas upp men också vad medarbetarna själva vill bidra 

med. Under 2018 och framåt intensifieras arbetet med medarbetarperspektivet 

och delaktighet.  

 

Med flera aktiviteter inom området Rekrytera har förvaltningen med bland annat 

studentmedarbetaravtalet avsikten att stärka övergången från studier till arbete 

genom att studentmedarbetaren får praktisk erfarenhet med en ökad 

arbetslivsanknytning inom området för studierna samt att entusiasmera, 

stimulera och motivera studerande att efter slutförda studier välja arbete inom 

yrkesområdet i förvaltningen. Avtalet bygger på att studentmedarbetaren 

bedriver studier parallellt med arbetet där arbetstiden är begränsad och förläggs i 

samråd med studentmedarbetaren så att arbetet inte inverkar menligt på 

studierna. 
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Förvaltningen har vidare infört ett Traineeprogram för att ge nyutexaminerade 

socionomer en bra introduktion och kompetensutveckling till olika 

handläggartjänster inom förvaltningen. I den HR-strategiska planen 2017-2018 

finns att se över förvaltningens mottagande av praktikanter (VFU) under 

studietiden och knyta samman detta med det nuvarande traineeprogrammet. Allt 

för att i ett tidigt skede under studietiden knyta kontakter med framtida 

socionomer för förvaltningen.  

 

Inom ramen för Utveckla tar förvaltningen fram introduktionsprogram för 

nyanställda samt planering av interna karriärvägar. Här vill förvaltningen framgent 

testa möjligheten att vända perspektivet från att endast utbilda befintliga 

teamledare och chefer i ledarskap till att utbilda medarbetare i ledarskap och 

därigenom se om intresset väcks för att i framtiden vilja bli teamledare eller chef. 

Detta för att öka möjligheten att säkra teamledare- och chefsförsörjningen och att 

få medarbetare att stanna ytterligare några år inom förvaltningen.  

 

För att stärka en bra arbetsmiljö och därmed Behålla befintliga medarbetare 

behöver förvaltningen arbeta med olika insatser som skapar samverkan mellan 

enheter och funktioner, det vill säga stärka ”vi”-andan och skapa en ökad 

förståelse för organisationens och uppdragens sammanhang. Januari 2017 gick 

alla enheter inom de myndighetsutövande delarna in i ett 2-årigt 

forskningsprojekt för social och organisatorisk arbetsmiljö, Stamina. Stamina är 

ett led i att stärka medarbetardelaktighet, verksamhetsutveckling, förebygga 

ohälsa och framförallt minska sjukfrånvaron.  

 

Då man inom socialtjänstens myndighetsutövning har stora svårigheter att 

rekrytera och behålla medarbetare utreder en arbetsgrupp också frågan om 

förkortad arbetstid eller annan åtgärd för arbetstid för socialsekreterare. På olika 

håll i landet har kommuner provat 6-timmars arbetsdag som ett sätt att förbättra 

arbetsmiljön. 

 

För att ytterligare främja ett nära ledarskap arbetar förvaltningen med att 

förbättra chefers förutsättningar med exempelvis färre antal medarbetare/chef 

samt stödfunktioner.  

 

Åtgärder av mer långsiktig karaktär utöver de redan beskrivna åtgärderna har 

förvaltningen gjort särskilda lönesatsningar 2014, 2015 2016 samt 2017 för 

socialsekreterare och biståndshandläggare inom hela förvaltningen men särskilt 

inom myndighetsutövningen inom Barn och ungdom. 
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Bemanningsstrategier 

För flertalet tjänster inom förvaltningen krävs en grundläggande kompetens 

motsvarande högskoleutbildning. För arbete inom myndighetsutövning ställs krav 

på socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren 

bedömer som likvärdig. I samband med en sådan anställning ska en plan göras för 

hur kompetensen ska kompletteras.  En stabil verksamhet med tillsvidareanställda 

medarbetare eftersträvas naturligtvis men utifrån rådande arbetsmarknad 

uppstår ofta vakanser som är svåra att tillsätta inom myndighetsutövningen. 

Kortsiktigt hanteras problemet genom anlitande av socionomkonsulter vilket inte 

alltid lyckas då det är brist även på konsulter.   

    

Inom verksamheterna arbetar man kontinuerligt med att analysera att rätt 

kompetens utnyttjas på rätt sätt till rätt uppdrag i verksamheterna. Detta både för 

att klara verksamheternas uppdrag och mål men även för att på rätt sätt ta tillvara 

medarbetarnas specifika kompetenser och ge möjlighet till utveckling. 

Kompetensmodeller har tagits fram för flertalet av tjänsterna inom förvaltningen. 

Om vakanser uppstår i verksamheterna görs alltid en analys av vilken kompetens 

som verksamheten behöver tillföras för att klara uppdragen innan rekrytering 

sker.  

 



 

 

CHECKLISTA 

 
FÖR KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER FÖR DE SOCIALA 

NÄMNDERNA I VÄSTERÅS 

 

Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en 

bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om 

barnets rättigheter. 

 

Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet 

som en bilaga. Se till att du som handläggare planerar in dialogen med barn/unga i din 

arbetsprocess och att du skaffar dig en smidig rutin för hur du når barn och unga.  

 

Nämnd: Individ- och familjenämnden  

 

Dnr: 2017/00008-IFN-041…                   Handläggare: Stefan Lundin/Patrik  

                  Kalander, Urban Soneryd 
 

Ärende: Planeringsunderlag Årsplan 2018 

……………………………………………………………………………………….                                                                                       

 

1. Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra 

barn/ungdomar? 

X Ja                                        □ Nej  

 

Motivera svaret: Hur budgeten prioriteras och fördelas påverkar vilka satsningar som 

görs för barn och ungdomar. 

 

 

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

             X Ja                                           □ Nej                       

 

Motivera svaret: Fördelningen av budgeten tar hänsyn till barn och ungdomars bästa. 

 

 

3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

             □ Ja                                           X Nej                       

 

Motivera svaret: Pga tidsbrist har inte det varit möjligt att låta barn och ungdomar 

uttrycka sin mening. 

 

 



Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016

Utveckling 

2014/2015

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 9 081 609 17 727 643

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 6 351 823 12 572 166

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 15 433 432 30 299 809

Antal hushåll- Kvinna 245 400

Antal hushåll- Man 313 533

Antal hushåll- Totalt 558 933

Kostnader utbetalt bistånd under etableringstiden
Utbetalt orsak glappet

Utbetalt orsak utfyllnad

Utbeetalt orsak arbetsoförmåga 

antal hushåll som besökt Enhten för vägledning

Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016

Utveckling 

2014/2015

Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 4,3

Genomsnittlig bidragstid månader- Man 3,1

Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 3,6

Antal biståndsbeslut om bostad

antal ensamhushåll
antal familjer

Antal avslutade biståndsbeslut om bostad
orsak eget kontrakt

orsak flyttat från kommunen
orsak annan

Genomsnittlig väntetid för deltagande i Samhällsorientering (SO) 3-5 veckor

Antal män som genomfört SO 195

Antal kvinnor som genomför SO 116

Antal som fullföljt SO inom ett år 311

Följekort Flykting



Indikatorer ekonomi 2015 dec 2016 dec

Utveckling 

2015/2016

Asylsökande exkl ankomst
Jourfamilj 4 9

Familjehem 11 11

Nätverksfamiljehem 69 44

Konsulentstödda familjehem 35 22
HVB egna /kommunal 224 124

HVB egna/privat utförare 62
HVB extern inkl LVU 10 10

Utsluss 0

Stödboende 0
Migrationsverkets asylboende 4 1

Migrationsverkets lgh 2 0

SUMMA 359 283

Permanent/tillfällig uppehållstillstånd exkl ankomstbarn

Jourfamilj 0 4

Familjehem 18 12

Nätverksfamiljehem 22 32

Konsulentstödda familjehem 4 4
HVB egna /kommunal 23 14

HVB egna/privat utförare 21

HVB extern 1 1

Utsluss 9 13

Stödboende 0

Migrationsverkets asylboende 0

Migrationsverkets lgh 1

SUMMA 77 102

2015 är statisktik för HVB egna privat och kommunalt sammanslaget

Indikatorer kvalitet 2015 2016

Utveckling 

2015/2016

Anvisade 386 38

Avvikna/förvunna 1 8

Skrivits upp i åldern 4 27

Utvisade 2 3

Utflyttade pga fyllt 21 år 1

Utflyttade pga 18 år PUT 12

Utflyttade pga 18 år Asyl 23

Familjeåterförening i Sverige 1 9

Flyttat/anvisad till annan kommun 1 1

Avliden 1

Tagit tillbaka asylansökan 1

SUMMA 9 86

Indikatorer kund 2016

andel positiva svar, som känner sig trygg i sitt boende (HVB/Stödboende) 85% (av 94 svar)

andel positiva svar, som känner att de kan lita på personalen på sitt boende 72% (av 93 svar)

andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet lyssnar på dem 83% (Av 95 svar)

andel positiva svar, som upplever att personalen på boendet är 

intresserad av ungdomens synpunkter och vad ungdomen vill göra 71% (av 94 svar)

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med 

socialtjänsten andel positiva svar.(förbättrats lite,mycket) 83%

Indikatorer medarbetare 2013 2014 2015

Utveckling 

2014/2015

Följekort Ensamkommande barn och unga



Antal ärenden per handläggare, medel



Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Vårdkostnad

- konsulentstött familjehem -3 194 -4 283
- institution -33 613 -34 245

- öppenvård -35 757 -38 076

Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 52 31

Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 292 325

Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 846 911

Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats (%) 59 71 74 55 -26%
Antal aktualiseringar tot

Antal placeringar Kvinna

- konsulentstött familjehem 4 3 -25%
- institution 30 33 10%

--- därav LVM 10 8 -20%

- öppenvård boende 142 143 1%

--- därav VIR 53 57 8%
Antal placeringar Man

- konsulentstött familjehem 12 18 50%
- institution 82 87 6%

--- därav LVM 29 27 -7%

- öppenvård boende 273 277 1%

--- därav VIR 0 2

Vårddygn Kvinna

- konsulentstött familjehem 312 489 57%
- institution 4 208 3 228 -23%

--- därav LVM 1 485 951 -36%

- öppenvård boende 18 183 20 406 12%

--- därav VIR 3 595 4 885 36%

Vårddygn Man

- konsulentstött familjehem 1 081 2 400 122%
- institution 9 551 9 298 -3%

--- därav LVM 3 195 2 988 -6%

- öppenvård boende 53 254 60 641 14%

--- därav VIR 280

Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 

år 

Antal som fullföljer planerad insats

Antal vräkningar
Antal uteliggare

Indikatorer kund 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med 

socialtjänsten (förbättrats lite, mycket)

Beläggning boenden Öppenvård

Indikatorer medarbetare 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Antal ärenden per handläggare, medel

Följekort vård vuxen (21--> år)



Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 1 869 1 972 2 122

Vårdkostnad
- familjehem -20 109 -18 016

- konsulentstött familjehem -9 896 -4 514
- institution -82 355 -72 531

- öppenvård -8 491 -7 377

Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats 59 69 74 59 -20%
Antal aktualiseringar tot 2 355 3 131 2 399 -23%

- barnahus (våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och 

ungdomsmisshandel) 144 214 49%
Antal beslut Utredning ungdom enl 11 kap   1 404 -100%

Antal placeringar Flicka

- familjehem 81 79 -2%

- konsulentstött familjehem 7 7 0%
- institution 39 41 5%

LVU §12 12 10 -17%

- öppenvård boende 18 12 -33%

--- därav VIR 5 5 0%
Antal placeringar Pojke

- familjehem 46 54 17%

- konsulentstött familjehem 11 10 -9%
- institution 51 38 -25%

LVU §12 18 15 -17%

- öppenvård boende 16 14 -13%

--- därav VIR 1 0 -100%

Vårddygn Flicka
- familjehem 15 149 14 000 -8%

- konsulentstött familjehem 1 553 639 -59%
- institution 6 644 8 513 28%

LVU §12 1 571 1 346 -14%

- öppenvård boende 2 153 1 805 -16%

--- därav VIR 601 127 -79%

Vårddygn Pojke
- familjehem 8 969 9 628 7%

- konsulentstött familjehem 2 192 2 365 8%
- institution 9 253 6 688 -28%

LVU §12 2 687 2 397 -11%

- öppenvård boende 2 681 2 362 -12%

--- därav VIR 132 0 -100%

Indikatorer kund 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt 

med socialtjänsten (förbättrats lite, mycket)

Indikatorer medarbetare 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Antal ärenden per handläggare, medel

Följekort vård ungdom (13-20 år)



Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 1 869 1 972 2 122

Vårdkostnad netto Tkr
- familjehem -29 514 -33 568

- konsulentstött familjehem -6 019 -4 185
- institution -12 587 -16 280

- öppenvård -7 114 -4 276

Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Andel ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats (%) 63 53 74 56 -24%
Antal aktualiseringar tot 2 551 2 869 3 295 15%

- barnahus (våldsmiljö, sexuella övergrepp, barn- och 

ungdomsmisshandel) 491 692 41%
Antal beslut Utredning barn enl 11 kap   1 323 -100%

Antal placeringar insats Flicka

- familjehem 61 62 2%

- konsulentstött familjehem 2 3 50%
- institution 25 18 -28%

- öppenvård boende 3 0 -100%
Antal placeringar Pojke

- familjehem 92 100 9%

- konsulentstött familjehem 10 8 -20%
- institution 21 22 5%

- öppenvård boende 4 1 -75%

Vårddygn Flicka
- familjehem 13 339 13 610 2%

- konsulentstött familjehem 730 392 -46%
- institution 2 160 1 173 -46%

- öppenvård boende 448 0 -100%

--- därav VIR 0 0

Vårddygn Pojke
- familjehem 20 050 20 191 1%

- konsulentstött familjehem 3 074 1 939 -37%
- institution 1 520 1 937 27%

- öppenvård boende 466 366 -21%

--- därav VIR 1 0 -100%

Antal vräkta barn
Indikatorer kund 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Indikatorer medarbetare 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Antal ärenden per handläggare, medel

Följekort vård barn (0-12 år)



Indikatorer ekonomi 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Kvinna 108 771 514 109 980 189 1%

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Man 88 461 660 89 472 994 1%

Utbetalt ekonomiskt bistånd- Totalt 204 023 513 210 235 372 197 233 174 199 453 183 1%

Antal hushåll- Kvinna 1 675 1 649 -2%

Antal hushåll- Man 1 601 1 524 -5%

Antal hushåll- Totalt 3 876 3 690 3 276 3 173 -3%

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 1667 1753 1 677

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd, andel (%) 5,5% 5,3% 5,2%

Indikatorer kvalitet 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Andelen barnfamiljer med bistånd 28%

Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,4% 4,2% 4,1%

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, kvinna, andel (%) 48% 47,5% 48,6%

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, man, andel (%) 45,1% 46,1% 43,3%

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, tot, andel (%) 46,5% 46,8% 45,9%

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel (%) 32,0% 33,0% 31,9%

Genomsnittlig bidragstid månader- Kvinna 7,5 7,1

Genomsnittlig bidragstid månader- Man 7,1 7

Genomsnittlig bidragstid månader- totalt 6,55 6,8 7,3 7,1

Indikatorer kund 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Socialsekreteraren frågar efter synpunkter på hur min 

situation kan förändras 77%

Indikatorer medarbetare 2013 2014 2015 2016 Utveckling %

Antal ärenden per handläggare, medel

Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad per 

handläggare (omräknat till heltid)

Följekort ekonomist bistånd (EXKL FLYKTING)



Styrkort 
 

Vi har nöjda kunder och invånare 

Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal 

Vår verksamhet har hög 

tillgänglighet 

Det ska vara lätt att förstå 

information som fås av 

socialsekreterare 

80 % eller fler ska 

uppleva att det är 

ganska lätt eller 

mycket lätt att förstå 

informationen 

Det ska vara lätt att komma i 

kontakt med socialsekreteraren 

75 % eller fler ska 

svara att det är 

ganska lätt eller lätt 

  

Bemötandet är 

professionellt, värdigt och 

trovärdigt 

  

Den enskilde upplever att 

socialsekreteraren visar 

förståelse för denne och dennes 

situation. 

90% eller fler ska 

svara att 

socialsekreteraren 

visar ganska stor 

eller mycket stor 

förståelse 

Den enskilde upplever att 

socialsekreteraren efterfrågar 

den enskuildes synpunkter på hur 

dennes situation skulle kunna 

förändras 

90 % eller mer 

upplever att 

socialsekreteraren 

efterfrågar den 

enskildes synpunkter 

Den enskilde är nöjd med det 

stöd denne får från socialtjänsten  

i kommunen 

90 % eller fler är 

ganska nöjda elelr 

mycket nöjda 

 

 

 

 

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

Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal 

Tillräckligt med personal och 

personal med rätt 

kompetens leder till att 

personer som kommer i 

kontakt med nämndens 

verksamheter ökar sin 

förmåga att leva ett så 

självständigt liv som möjligt 

Andel hushåll med bidragstider 

10-12 månader inom 

försörjningsstöd 

Under 40 % 

Andel ej återaktualiserade 

personer ett år efter avslutad 

utredning eller insats 

Ungdomar : 74 % eller 

fler 

Vuxna: 74 % eller fler 

Enskilda ska efter avslutad 

insats ha förbättrat sin 

förmåga att hantera sin 

situation 

75 % eller fler  



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

Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal 

Effektiv och rättsäker 

handläggning 

Utredning enligt Sol, BoU 

genomförs inom lagstadgad tid 

100% av alla som 

ingått i egenkontroll  

Alla beslutsunderlag som 

omfattas av reglerna i 17 § 

Förvaltningslagen har 

kommunicerats med den 

enskilde 

100% av alla som 

ingått i egenkontroll  

Barns synpunkter redovisas i 

utredningar som rör barn och 

ungdomar 

100% av alla som 

ingått i egenkontroll  

Evidensbaserad praktik Metoder relevanta för 

målgruppen  

Alla enheter ska kunna 

beskriva sina metoder 

Det finns tillräckligt med 

bostäder och boendestöd 

Antal/andel bostadslösa   Hemlösa/uteliggare: 

60 personer eller färre 

Flyktingar från a-bo: 

100 % har eget 

boende 

Vår verksamhet har god 

tillgänglighet 

Besvarade telefonsamtal 

Besvarade mail 

Basmätning 2016 

 

 

 

Vi har ekonomi i balans 

Kritisk framgångsfaktor Indikatorer Styrtal 

Tilldelad budgetram hålls 

 

Budget jämförs med 

utfall/prognos 

Utfall är lika eller lägre än 

budget 

Kostnadsjämförelser med 

andra kommuner 

Kostnaden är lika eller lägre 

än andra jämförbara 

kommuner 

Kostnadseffektiv 

verksamhet 

Avtalstrohet vid inköp – 

vård  
75 % inköp inom avtal 

Rätt insatser till rimlig 

kostnad 

 

Samordnade vårdplaner Antal SIP. Basår 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal 

SNF har ett tillåtande och 

öppet arbetsklimat där 

medarbetarna är delaktiga 

i verksam-

hetsutvecklingen 

Det är ett gott ledarskap 

inom SNF. 

Ledarskapsindex 63 eller 

högre 

Medarbetare och chefer 

upplever att de har en rimlig 

arbetsbelastning. 

Stressindex 10  

eller lägre 

Medarbetarna kommer med 

nya innovativa förslag för 

verksamheten. 

Antal förslag till InnoMera 

är 1 på 60 medarbetare 

och 5% av förslagen leder 

till vidare utveckling. 

Alla tillsvidaretjänster är 

tillsatta av medarbetare 

som uppfyller kravprofilen 

för tjänsten. 

Vi hittar rätt person vid 

rekrytering till de 

myndighetsutövande 

verksamheterna.  

80% av rekryteringarna 

leder till anställning. 

Personalomsättning  10 % 

 



Individ- och familjenämnden Bokslut 2016 Budget 2017

Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter

Gemensamma verksamheter 165 708 12 742 194 326 23 829

-varav

Politisk verksamhet 1 915 0 1 980 0

Ledning/myndighetsutövning 157 582 12 218 184 295 22 879

Utvecklingsmedel 555 0 1 682 0

Föreningsbidrag 1 994 0 2 404 0

Verksamhetssystem Procapita 3 662 524 3 965 950

Ekonomiskt bistånd 211 910 4 001 218 102 3 193

-varav

Ekonomiskt bistånd 199 969 3 466 207 200 2 900

Barn i utsatta familjer 900 0 0 0

Budget och skuldrådgivning 3 102 518 2 947 293

Samordningsförbund 3 685 0 3 685 0

Insatser för Romers situation 630 0 647 0

Sesam 2 727 0 2 801 0

PAS 0 0 0 0

KrAmi 800 11 822 0

Sysselsättningsåtgärder enl LOV 0 0 0 0

FA-bistånd/Frälsningsarmén 97 6 0 0

Arosdöttrarna 0 0 0 0



Budget 2016 Budget 2017

Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter

Barn och Ungdom 209 458 10 256 211 422 9 710

-varav

Institutionsvård Barn 17 514 1 234 17 291 1 250

Öppenvård Barn 4 474 199 4 526 150

Familjehemsvård Barn 38 026 307 39 852 250

Institutionsvård Ungdom 79 340 6 809 77 692 6 100

Öppenvård Ungdom 7 853 476 7 820 450

Familjehemsvård Ungdom 23 122 624 23 769 600

Stödteam 0 0 0 0

Umgängesstöd 822 0 844 0

Barngrupper 927 0 952 0

Stödcentrum för unga brottsoffer 1 299 78 1 326 60

Barnahus 785 346 787 300

Nätverksmöten/föräldrautb/krissamtal 0 0 0 0

Familjeterapeuterna/(Socialpsyk. Team) 2 512 0 2 580 0

Familjebehandling 17 438 0 17 909 0

Ungdomsmottagning 1 968 0 2 021 0

Familjecentrum - förebyggande barn 4 003 0 4 111 0

Familjecentrum - förebyggande ungdom 4 139 0 4 251 0

Drogsamordnare 189 0 194 0

Iris inkl Sommarsysselsättning 3 039 0 3 121 0

Social insatsgrupp, mot kriminell livsstil 230 183 550 550

Medling 1 778 0 1 826 0



Budget 2016 Budget 2017

Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter

Vuxen missbruk/övriga vuxna 108 632 6 999 113 456 6 297

-varav

Institutionsvård Vuxna 35 496 1 252 36 281 1 100

Öppenvård Vuxna 40 239 2 162 40 330 2 000

Familjehemsvård Vuxna 4 536 253 4 539 200

Familjerådgivning 3 469 189 2 937 160

Tidig insats 18-25 år 1 046 0 1 074 0

Dagverksamhet för hemlösa 1 704 111 1 825 90

Sjukvårdsmottagn. för hemlösa (inom dagvht) 75 0 183 0

CMV Kvinna (Kvinnocentrum) 5 968 2 611 4 599 1 623

CMV Man (Kriscentrum för män) 0 0 1 489 948

Kvinnohuset/kvinnojouren 1 170 70 1 153 0

EU-medborgare 280 170 500 0

Tillnyktringsenhet 0 0 3 500 0

Somaliaprojektet 0 0 0 0

Narkomanvårdsgruppen 5 665 181 5 818 176

Mottagning och rådgivning för missbrukare 5 566 0 5 716 0

Spindeln - behandling och sysselsättning 3 420 0 3 512 0



Budget 2016 Budget 2017

Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter

Boende 82 674 1 376 89 320 997

-varav

Freja (kvinnoboende) Motivationsboende 4 619 0 4 639 0

Tennkronan Motivationsboende 3 727 184 4 356 0

InSlussboende Pettersberg 5 193 218 5 276 200

Pettersbergs Övergångsboende 301 0 297 0

Södra alléns motivationsboende (Guden) 1 137 0 2 623 0

Södra alléns motivationsboende (Håven) 2 546 71 2 391 0

Södra alléns motivationsboende (Jonas) 3 845 0 3 604 0

Tallbackens omvårdnadsboende 15 711 81 16 081 77

Furans omvårdnadsboende 5 327 265 5 215 290

Ekens omvårdnadsboende + akutplatser 9 618 530 8 661 430

Skillsta Gruppbostad 12 923 0 13 216 0

Markörgatans Gruppbostad 7 443 0 7 576 0

Jonasborgs ungdomsboende 3 253 0 3 340 0

Vita Nova (Utslussningslägenheter) 2 305 0 2 358 0

Allmogeplatsens Stödboende 718 0 808 0

Modulboende, Ersbo/Skultunav 377 0 382 0

Träningslägenheter 411 29 627 0

Bostad först/Övergångsbostäder 1 330 0 1 367 0

Bostäder för sociala ändamål 0 0 4 500 0

Allmogeplatsens Träningslgh 77 0 103 0

Lokalanpassning 1 318 0 1 300 0

Fastighetsägarkompensation 495 0 600 0

Totalt Individ- och familjenämnden 778 382 35 374 826 626 44 026

-Nettokostnader 743 008 782 600

Budgetram* 758 000 782 600

Avvikelse i förhållande till ram -14 992 0
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§ 61 Dnr KS 2017/00085-1.4.1 

Beslut - Planeringsinriktning 2018-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen ajournerar sig under behandlingen av detta ärende. 

1. Planeringsinriktningen för 2018 - 2021 godkänns.  

2. Ambitionen ska vara att samtliga nämnder och styrelser ska presentera sitt 

underlag med könsuppdelad statistik och analyser kring hur förslaget för 

2018 kommer att påverka kvinnor respektive män, samt gynna en rättvis och 

jämställd fördelning.  

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Rodrigo Romo (M) och 

Jesper Brandberg (L) reserverar sig mot beslutet att avslå deras 

tilläggsyrkande till förmån för bifall. 

 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes 

ändrings- och tilläggsyrkanden till förmån för bifall och inkommer med 

följande skriftliga reservation: 

"Tidigare år av rationaliseringar har slagit hårt i våra verksamheter. 

Vänsterpartiet anser inte att det är möjligt att ålägga ytterligare besparingar 

och vill därför ta bort kravet på 0,8 procent. Våra nämnder och styrelser 

behöver arbetsro för att kunna arbeta framåtriktat. Istället för att ta fram 

listor på möjliga nedskärningar vill Vänsterpartiet att samtliga nämnder och 

styrelser gör ett ordenligt underlag med könsuppdelad statistik och analyser 

som kan ligga som bakgrund till en jämställdhetsintegrerad budget. Arbetet 

med att ta fram detta har tagit alldeles för lång tid, sedan beslutet, och det är 

nu dags att vi ser till att det blir verklighet. 

Vi är oroliga över hur den minskade ambitionen gällande löneökningen och 

hur det kommer att slå ute i verksamheterna. I många av våra verksamheter 

har vi idag svårt att rekrytera men också svårt att behålla befintlig personal. 

Därför är det viktigt att vi inte minskar ambitionerna när det gäller 

löneutvecklingen i Västerås stad. Detta kan även slå olika i den kommunala 

respektive privata sektorn, utifrån hur ersättningsmodellerna ser ut."  

Ärendebeskrivning 

Västerås stads budget- och planeringsprocess för kommande verksamhetsår 

inleds med ett startseminarium och att kommunstyrelsen beslutar om en 

planeringsinriktning. Kommunstyrelsen anger inriktningen för arbetet med 

årsplan 2018 med utblick till 2021. I dokumentet beskrivs de grundläggande 

budgetförutsättningarna för kommande år och kommunstyrelsens inriktning 

för ekonomi i balans. Planeringsinriktningen innehåller också 

kommunstyrelsens anvisningar för styrelser och nämnders arbete med 

planeringsunderlag 2018 – 2021. 
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Budgetförsättningarna visar att verksamheternas nettokostnader ökar 

snabbare än skatteintäkterna främst till följd av den demografiska 

utvecklingen med ökade volymer i de kommunernas budgetar ”dyra 

åldersgrupperna”, dvs barn och ungdomar i åldrarna 1 – 19 år och äldre över 

80 år. Som inriktning för ekonomi i balans föreslår stadsledningskontoret att 

styrelser och nämnder får i uppdrag att planera för ett generellt 

rationaliseringskrav på 0,8 procent av budgeten. I budget- och 

planeringsprocessen för 2018 med utblick 2019-2021 kommer också ett 

större fokus att ägnas åt jämförelser av med andra kommuner. Det gäller 

jämförelser av kostnader, kvalitet och verksamhetsmässiga resultat. En fråga 

av särskild vikt för planeringsperioden är kompetensförsörjningen. Dessutom 

ska en översyn av processen för framtagande av stadens investeringsplan 

göras. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Planeringsinriktningen för 2018 - 2021 godkänns.  

Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Rodrigo Romo (M) och 

Jesper Brandberg (L) yrkar att planeringsinriktningen kompletteras med 

följande två stycken: 

"Stycke 1: 

Västerås stads investeringar kommer att ställa till stora problem framöver. 

Stadens bolag lånar som aldrig förr och önskemålen är många när det gäller 

investeringar. Det krävs därför ett särskilt uppdrag att vända på alla stenarna 

och försöka finna sätt att förbilliga investeringarna och välja bort det som 

går. Att göra en investering till en lägre kostnad innebär inte att man lämnar 

över den till extern förvaltning eftersom det är driftkostnaden som kommer 

att påverka kommande generationer. Vi ser gärna att andra är med och 

bygger, förvaltar och utvecklar. Det måste dock fortfarande rymmas inom 

investeringsramen om det är lokaler som staden kommer att hyra på lång 

sikt. Strategiska centrala lokaler som staden kommer att behöva på mycket 

lång sikt för stadens primära uppgifter (omsorg och utbildning) är det 

lämpligt att staden äger. 

Stycke 2: 

Att ett rationaliseringskrav på 0,8 % slår hårt mot många verksamheter. 

Västerås stads ska prioritera utbildning och omsorg som redan idag har stora 

kvalitetsproblem. Cirka 80 % av stadens ekonomi går till prioriterade 

verksamheter så med det ekonomiska läge vi står inför så går det därför inte 

att helt ta bort rationaliseringskrav. Vi vill dock att det tas fram också ett 

alternativt rationaliseringskrav med 0,6 % för utbildning och omsorg samt 

öka rationaliseringskravet på övriga verksamheter till 1,8 % för övriga 

verksamheter. Fokus ska vara på minskad administration och antalet projekt. 

Detta förutom det förslag på ett generellt sparbeting på 0,8 %." 
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Amanda Agestav (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag, samt 

avslag till Elisabeth Unell (M) med fleras förslag på tillägg. 

 

Anna Maria Romlid (V) yrkar att 

- rationaliseringskravet på 0,8 procent tas bort. 

- samtliga nämnder och styrelser ska presentera sitt underlag med 

könsuppdelad statistik och med analyser kring hur förslaget för 2018 

kommer att påverka kvinnor respektive män, samt gynna en rättvis och 

jämställd fördelning. 

 

Carin Lidman (S) yrkar avslag till punkt 1 i Anna Maria Romlids (V) 

förslag, samt att ambitionen ska vara att samtliga nämnder och styrelser ska 

presentera sitt underlag med könsuppdelad statistik och analyser kring hur 

förslaget för 2018 kommer att påverka kvinnor respektive män, samt gynna 

en rättvis och jämställd fördelning.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende Elisabet 

Unell (M) med fleras förslag på tillägg, då Amanda Agestav (KD) yrkat 

avslag till de båda. Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till 

beslut avseende Anna Maria Romlids (V) ändringsyrkande och 

tilläggsförslag, då Carin Liman (S) yrkat avslag till den föreslagna 

ändringen, samt yrkat på annan formulering av tilläggsförslaget.  

Ordföranden föreslår en propositionsordning där kommunstyrelsen först tar 

ställning till Elisabeth Unell (M) med fleras tilläggsförslag genom att dem 

mot avslag. Därefter föreslås Anna Maria Romlids (V) ändringsyrkande 

ställas mot avslag, för att därefter ställa tilläggsyrkandet mot Carin Lidmans 

(S) förslag till tilläggsyrkande. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen ta ställning till stadsledningskontorets 

förslag. 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varefter den 

genomförs.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Elisabet Unell (M) med 

fleras förslag på tillägg, Anna Maria Romlids (V) ändringsyrkande samt 

bifaller Carin Lidmans (S) förslag på tillägg. Slutligen finner ordföranden att 

kommunstyrelsen bifaller stadsledningskontorets förslag.  

Kopia till 

Samtliga styrelser och nämnder 



Från: kommunstyrelsen@vasteras.se 
Skickat: den 20 mars 2017 14:02 
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PLANERINGSINRIKTNING 2018 - 2021 
 

Västerås stads planeringsprocess för kommande verksamhetsår inleds med ett 

startseminarium och att kommunstyrelsen beslutar om planeringsinriktning för 

perioden. Kommunstyrelsen anger här inriktningen och förutsättningarna för 

arbetet med årsplan 2018 med utblick till 2021. I dokumentet beskrivs de 

grundläggande planeringsförutsättningarna för de kommande åren och 

kommunstyrelsens inriktning för ekonomi i balans. I planeringsinriktningen anger 

också kommunstyrelsen anvisningar för styrelser och nämnders arbete med 

planeringsunderlag 2018 – 2021. 

 

I planeringsunderlagen ska styrelser och nämnder bland annat visa den planerade 

verksamhetsutveckling inom ramen för balanserad styrning, hur demografin 

påverkar budgetförutsättningarna, nämndens bidrag till de strategiska 

utvecklingsområdena, strategier för att möta angivna rationaliseringskrav samt 

redovisa efterfrågade nämndspecifika planeringsunderlag. 

 

Styrelser och nämnder får i uppdrag att utifrån planeringsinriktningens 

anvisningar lämna in planeringsunderlag för 2018 – 2021 till kommunstyrelsen 

senast 31 mars. 

 

 

Tidplan för arbetet med årsplan 2018 och utblick till 2021 

 

12 december Startseminarium 

8 februari Kommunstyrelsens planeringsinriktning 2018 - 2021 

31 mars Nämndernas planeringsunderlag 2018 – 2021 till stadsledningskontoret 

31 maj Kommunstyrelsen överläggning om årsplan 2018 

12 juni Kommunstyrelsens beslut om årsplan 2018 

21 juni Kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2018 
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1. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 
OCH PÅ LÄNGRE SIKT  

 

 

Utfall 2016 

 

Bokslutet 2015 visade betydande budgetunderskott för flera av nämnderna inom 

stadens kärnverksamheter. Exempelvis redovisade nämnderna inom skola, vård 

och omsorg sammantaget budgetunderskott på – 135 mnkr. Till budget 2016 

genomfördes ett omfattande, och i många fall smärtsamt, arbete i nämnderna för 

att möta utmaningarna i budgeten där flera nämnder brottades med underskott i 

2015 års verksamhet och därtill skulle möta ett besparingskrav på 1 procent av 

budgetramarna. Sammantaget krävdes i budgetarbetet åtgärder på över 200 

mnkr för att nå budget i balans. En mängd olika åtgärder har beslutats i 

nämnderna som i de flesta fall ser ut att fått önskat resultat genom minskade 

kostnader. 

 

Utfallet 2016 för visar ett positivt bokslutsresultat. Resultatet enligt avstämningen 

av statens balanskrav, dvs resultat exklusive realisationsvinster mm, är 173 mnkr 

vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultat 

ligger således nära stadens långsiktiga finansiella resultat mål på 2,5 procent av 

skatteintäkterna. 

 

Det stora flertalet styrelser och nämnderna redovisar positiva budgetavvikelser 

vilket visar att åtgärderna i budgeten för ekonomi i balans har fått önskvärd 

effekt. Budgetunderskott återstår fortfarande främst inom äldreomsorgen där 

kostnaderna för hemtjänsten ligger betydligt över budgeterad nivå både för 

äldrenämnden och de kommunala utförarna. Andra verksamhetsområden som 

redovisar budgetunderskott beroende på ökade behov är verksamheter för 

personer med funktionsnedsättning och så kallade rättighetsstyrda kurser i 

vuxenutbildningen. 

 

Västerås stads bokslutsresultat 2016 inklusive realisationsvinster mm uppgår till 

knappt 400 mnkr. 
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För 2017 bedöms stadens ekonomi vara i balans och att staden uppfyller statens 

balanskrav. Det budgeterade resultatet når dock inte fullt upp till det långsiktiga 

finansiella målet. 

 

Skatteintäktsprognoser 

Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under 2015 och 2016 med en god 

ökning av antalet arbetade timmar i landet och därmed också bra utveckling av 

skatteunderlagen för kommuner och landsting. Skatteunderlaget ökar med ca 5 

procent per år. Det är högre än den genomsnittliga utvecklingen som ligger på ca 

3,8 procent. För 2017 avmattas utvecklingen något men beräknas ändå hamna på 

4,4 procent. Skatteintäkterna för kommuner och landsting kan därmed anses vara 

goda för åren 2015 – 2017. Ökningen av skatteunderlaget är alltid som störst i 

början av en högkonjunktur när antalet arbetade timmar ökar som mest. 

 

Till perioden 2018 – 2020 avmattas skatteintäktstillväxten. Det beror främst på att 

svenska ekonomin närmar sig konjunkturell balans. Sysselsättningsökningen på 

arbetsmarknaden fortsätter inte i samma takt som tidigare utan bromsas upp 

men på en relativt hög nivå. De senaste skattintäktsprognoserna som 

presenterade i slutet av 2016 visar att avmattningen i ekonomin kommer tidigare 

än vad de prognoser som presenterade under våren 2016 förespådde. Ökningen 

av skatteunderlaget beräknas nu hamna i spannet 3,5 procent till 3,8 procent 

under perioden  

2018 – 2020. 

 

Ökningen av skatteintäkter i miljoner kronor var under 2016 uppe i ca 350 mnkr 

för att under 2018 – 2019 öka med 220 – 240 mnkr per år. 

 

Ökning av skatteunderlaget i procent 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2018 OCH 2019 

 

Demografiskt tryck 

Verksamheterna för vård, skola och omsorg utgör 85 % av nettokostnaderna i 

Västerås stads budget. Kostnadsandelen är ungefär likartad i de flesta kommuner. 

De kommunala tjänsterna inom vård, skola och omsorg utnyttjas i stor 

utsträckning av de som är i åldrarna 1–19 år och över 80 år.  

 

När staden i tidigare långtidsprognoser studerat de demografiska kurvorna och 

budgetförutsättningarna på sikt har de pekat på att stora demografiska 

utmaningar kommer för kommunerna i slutet av 2010-talet och framför allt på 

2020-talet. Nu börjar dessa tider vara här och i förutsättningar för 2018 pekar 

befolkningskurvorna uppåt för alla de åldersgrupper som är ”dyra” i de 

kommunala budgetarna, dvs 1-5 år (förskolan), 6-12 år (grundskolans lägre 

åldrar), 13-15 år (grundskolans högre åldrar), 16-19 år (gymnasieskolan) och över 

80 år (äldreomsorg). 

 

Den ökade befolkningen i dessa åldersgrupper sätter press på 

budgetförutsättningarna för 2018. 

 

Ökade volymer 2018 

Verksamhet Ökning 

Effekt  

mnkr 

Förskola 130 barn 18 

Grundskola 470 elever 45 

Gymnasieskola 110 elever 10 

Äldreomsorg 65-79 år 170 personer 3 

Äldreomsorg 80 år och äldre 180 personer 22 

  98 

   

Ökat behov personer med funktionsnedsättning 36 

Övriga nämnder 6 

Totalt  140 

 

Behovet av ökade insatser för personer med funktionsnedsättning är en 

bedömning av hur många fler som är i behov av insatser och har inte direkt 

koppling till demografin. De ökade behoven för personer med 

funktionsnedsättning bedöms vara betydlig större än befolkningsökningen. LSS är 
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exempelvis en rättighetslagstiftning där det idag finns ett inte obetydligt antal 

personer som egentligen har rätt till insatser men som aldrig har ansökt om detta.  

 

Skatteintäkterna täcker inte de ökade behoven 

Skatteintäkterna beräknas för 2018 öka med 221 mnkr i jämförelse med budget 

2017. Med antaganden om ökade löner på 3,0 procent och övriga priser på 1,5 

procent innebär det i kombination med de ökade volymerna i skola, förskola, 

äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning samt ”övriga 

kända” kostnader att den sammanlagda kostnadsökningen för dessa faktorer 

uppgår till 345 mnkr. Det ”fattas” därmed 124 mnkr i förhållande till de ökade 

skatteintäkterna. För att möta de ökade behoven måste olika typer av åtgärder 

vidtas som antingen minskar kostnaderna eller ökar intäkterna. 

 

Med ”övriga kända” kostnadsökningar avses främst ökade avskrivningar och ränta 

till följd av den betydligt högre investeringsnivån.  

 

 

Förändring av skatteintäkter och kostnader 2018 jämfört med budget 2017, 

mnkr 

 

I glappet ovan på 124 mnkr ingår inte några kostnader för kvalitetsökningar i 

verksamheterna. Kostnadsökningarna avser endast löne- pris- och volymökningar. 

Om medel ska tillföras till exempelvis grundskolan eller äldreomsorgen, där 
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Västerås historiskt haft relativt låga kostnader jämfört med andra kommuner, 

måste motsvarande medel omfördelas från övriga verksamheter. I räkneexemplet 

ovan har inte heller hänsyn tagits att äldrenämndens boendeplan innefattar 

utbyggnad av fler platser i särskilda boenden än vad som är direkt betingat av den 

demografiska utvecklingen. 

 

Bilden visar omfattningen på åtgärder som krävs för behålla 2017 års nivå på det 

budgeterade resultat, 146 mnkr, vilket motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter 

och utjämning. För att nå det långsiktiga målet på 2,5 % krävs åtgärder 

motsvarande ytterligare  

50 mnkr. 

 

Motsvarande beräkningar för 2019 visar en liknande bild, men på något lägre nivå. 

 

mnkr 2019 

Ökade skatteintäkter mm 237 

  

Löne- och prisökningar 3,0%/1,5% - 175 

Ökade volymer - demografi - 130 

Övriga "kända" kostnadsökningar - 35 

 - 340 

  

”Glapp” att åtgärda - 103 

 

 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PÅ LÄNGRE SIKT 

 

Befolkningsprognoserna på längre sikt visar att trenden med att invånarna i 

åldrarna 1 – 19 år samt 80 år och äldre ökar snabbare än den yrkesarbetande 

delen av befolkningen kommer att fortsätta i alla fall under de kommande 15 

åren. Allra snabbast är befolkningsökningen i gruppen 80 – 89 år. Under 2020-

talet andra hälft kan en kraftig ökning noteras för andelen i befolkningen som är 

över 90 år.  
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Befolkningsökning i olika åldergrupper 2016 – 2031, procentuell ökning 

 

 

Det demografiska trycket på kommunens budget kommer att vara hårt de 

närmaste åren men vi måste också planera för att trycket kommer att fortsätta 

under hela 2020-talet. Om skatteunderlaget i genomsnitt fortsätter att växa 

motsvarande den genomsnittliga ökningen hittills under 2000-talet, dvs ca 3,8 

procent, kommer den årliga ökningen av skatteintäkterna vara ca 250 mnkr per 

år. Skatteintäkterna illustereras av den vågrätta linjen på bilden nedan. Ökade 

volymer i skola, förskola, äldreomsorg och insatser till personer med funktions-

nedsättning kommer tillsammans med löne- och prisökningarna att varje år fram 

till 2030-talet kräva mer resurser än vad skatteintäkterna ökar. 

 

Under de närmaste fem åren är det i första hand skola och förskola som har de 

största resursbehoven. En bit in i 2020-talet blir behovet av ökade resurser till 

skola och förskola något lägre men samtidigt ökar behoven i äldreomsorgen. De 

närmaste budgetåren är de redovisade behoven för insatser för personer med 

funktionsnedsättning betydligt högre än vad som direkt kan kopplas till den ökade 

totaltbefolkningen. 

 

I början av 2030-talet börjar det vara balans mellan skatteintäkterna och 

resursbehoven kopplat till volymökningarna. Men fortfarande återstår att lösa 

finansieringen av de ökade avskrivningar och räntor som blir följden av dagens 

investeringsnivåer. 
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Skatteintäkter i förhållande till kostnader för volymökningar samt pris- och 

löneökningar. Årlig ökning 2018-2031, mnkr 

 

 

Finansiella mål 

 

Västerås stads långsiktiga finansiella mål för skuldsättningen är att stadens 

upplåning för egen räkning inte ska överstiga 1 miljard kronor. I dagläget har 

Västerås stad ca 1,3 miljarder kronor i nettotillgång. 

 

För att låneskulden ska hållas inom maxtaket har bedömningen gjorts att 

resultatet i resultaträkningen över tid måste uppgå till 2,5 procent av 

skatteintäkter, kommunalutjämning och generella statsbidrag.  

 

Med nuvarande investeringsram och om investeringsramarma under 2020-talet 

ligger på 1 miljard kronor per år med 70 % genomförandegrad kommer stadens 

låneskuld att vara ca 1 miljard kronor år 2026, under förutsättning att 

driftresultatet i genomsnitt är 2,5 procent av skatteintäkterna. Låneskulden kan 

begränsas om fastighetsförsäljningar genomförs under perioden. 
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Om staden inte klarar att skapa ett positivit resultat i driftbudgeten utan 

budgeterar med en nollbudget samtidigt som investeringsramarna fortsätter att 

ligga på 1 miljard kronor per år växer istället skulden till 3 miljarder kronor år 

2026. 

 

Skulle däremot investeringsramen kunna bantas ner till ca 700 miljoner kronor per 

år samtidigt som ett driftresultat på 2,5 procent av skatteintäkterna skapas skulle 

likviditeten att kunna behållas på ungefär nuvarande nivå. 

 

Kassaflödesprognos 2016 - 2026, mnkr 
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2. INRIKTNING FÖR EKONOMI I BALANS 2018 
 

De ökade skatteintäkterna räcker inte för att möta ökade behov 

 

Skatteintäktsprognoserna visar att skatteunderlaget beräknas öka med drygt 3,5 

procent de närmaste åren. Det innebär för Västerås stads del att skatteintäkterna 

ökar med 220 mnkr till 240 mnkr per år 

 

Utifrån de antaganden om ökade löner och priser som presenterats motsvarar 

löne- och prisökningarna en kostnad som uppgår till ca 80 procent av de ökade 

skatteintäkterna. 

 

Till detta kommer volymökningar till följd av fler barn och elever i skola och 

förskola samt att en större andel äldre i befolkningen ställer krav på en av 

utbyggnad av äldreomsorgen. Fler personer med funktionsnedsättning har också 

behov av kommunala insatser. Därutöver tillkommer ökade driftkostnader till följd 

av de ökade investeringsbehov som en växande befolkning ställer. Ställt mot de 

ökade skatteintäkterna uppgår de ökade kostnadsbehoven kopplat till ökad 

befolkning och därmed också ökade volymer samt årliga löne- och prisökningar till 

156 % av skatteintäkterna. 

 

För att balansera glappet mellan ökade kostnader och intäkter måste staden i 

budgetprocessen för 2018 arbeta med olika former av åtgärder för budget i 

balans. Det gäller i huvudsak: 

 

 Minskade kostnader genom vardagsrationaliseringar i befintlig verksamhet 

eller omprövning av delverksamheter och aktiviter. 

 

 Hur statsbidrag som inte har några direkta krav på motprestationer från 

kommuner kan utnyttjas i budgetprocessen. Det gäller exempelvis det nya 

statsbidraget som ska stimulera till ökat bostadsbyggande (byggbonus) och 

statens satsning på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting för ökade 

resurser till välfärden. 

 

 Fördjupad analys av antagandena om ökade löner och priser. 

 

 Hur staden kan öka sina intäkter. Exempelvis genom höjda avgifter, ökad 

utdelning från bolagssektorn eller förändrad skattesats. 
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Utifrån ovanstående förutsättningar föreslår stadsledningskontoret följande 

inriktning för budget i balans 2018. 

 

Oförändrad skattesats 

Planeringsinriktningen för 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 20,36 

procent. 

 

Inriktning för ekonomi i balans i årsplan 2018 

 Effekt 2018, 

mnkr 

0,8 % rationaliseringskrav för samtliga nämnder 58 

Inriktning för löneökningar 2017 och 2018 på 2,6% resp 2,8% 

(minskad kostnadsökning jämfört med löneökningar på 3,0% per år) 

27 

Av statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande 

(Byggbonus) avsätts 25 mnkr för fritt utnyttjade i budgetprocessen 

för 2018 

25 

Av statsbidraget för ökade resurser i välfärden avsätts 25 mnkr för 

fritt utnyttjade i budgetprocessen för 2018 
25 

Summa åtgärder för ett resultat på 2,0% av skatteintäkter och 

kommunal utjämning (157 mnkr) 

135 

 

Återstår 40 mnkr för att nå det långsiktiga finansiella målet på 2,5% 

av skatteintäkter och kommunal utjämning (197 mnkr) 

 

40 

 

 

Generellt rationaliseringskrav på 0,8 % 

Samtliga styrelser och nämnder måste planera för en generell neddragning av 

budgetramen med 0,8 %. De åtgärder som vidas för att möta den minskade 

budgetramen kan gälla rationaliseringar och effektiviseringar i det dagliga arbetet 

eller minskade ambitioner inom vissa delverksamheter eller att vissa aktiviter 

avvecklas. 

 

Lägre lönekompensationen i budgetramarna 2018 

Kompensationen i nämndernas budgetramar för ökade löner var 3,2 procent (inkl 

riktade lönesatsningar) i årsplan 2016 och 3,0 i årsplan 2017. Nivån på löne-
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kompensationen utgick från SKL:s då aktuella arbetskraftindex som är en 

bedömning av löneökningarna i kommun- och landstingssektorn inkl löneökningar 

utöver avtal. 

 

I dagsläget kan vi konstaterara att lönekompensationen, framförallt för 2017, är 

hög i jämförelse med nu aktuell bedömning över löneutvecklingen i 

kommunsektorn. SKL:s har räknat ner sitt arbetskraftindex till 2,6 procent. I siffran 

ingår inte effekten av den statliga lärarlönesatsningen. Aktuell bedömning från 

SCB över ökade timlöner för hela arbetsmarknaden 2017 är 2,9 procent. Enligt det 

omsorgsindex som bland annat utnyttjas av Västerås stad för nivån på 

ersättningen till privata utförare var löneutvecklingen inom vård- och 

omsorgområdet 2,74 procent under 2016 varav 0,10 procent utgjorde 

löneglidning utöver avtal. 

 

Bedömning av löneökningar 2016 – 2020, procent 

 

  2017 2018 2019 2020 

I Västerås stads budetram och tidigare 
beräkningsunderlag 

 
3,0 3,0 3,0 3,0 

SKL arbetskraftindex – kommuner och landsting 
 

2,9% 3,2% 3,5% 3,5% 
därav effekt statlig lärarlönesatsning 

 
-0,3% 

   därav effekt ökad kostnad förmånspensioner 
  

-0,2% -0,2% 
 Summa arbetskraftindex exkl lärarlönesatsning 

och förmånspensioner 

 
2,6% 3,0% 3,3% 3,5% 

      
Timlöner SCB – hela arbetsmarknaden 

 
2,9% 3,1% 3,4% 3,4% 

      

SKL omsorgsprisindex 
Utfall 
2016 

    Årskostnad löneavtalen 2, 64% 
    Löneglidning utöver avtal 0,10% 
    

 
2,74% 

    Stadsledningskontorets förslag till inriktning för underlag till lönekompensation 2017 – 2020, 
procent 

  2017 2018 2019 2020 
Beräkningsunderlag löneökningar  2,6 2,8 3,0 3,5 

Lönekompensation i budgetramarna  3,0 2,4   
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Kommunerna kan numer i stor utsträckning påverka nivån på löneutvecklingen i 

den egna kommunen. För 2017 och 2018 års löneavtal är det i princip endast 

Kommunal som har centrala löneavtal som reglerar nivån på löneökningarna 

(Märket plus 180 kr/månaden för 2017 och Märket plus 150 kr/månaden för 

2018). Övriga fackliga organisationer har sifferlösa avtal. 

 

Västerås stads lönekompensation i budgetramarna 2017 på 3,0 procent är hög i 

jämförelse med den totala bedömningen över löneökningarna i kommun- och 

landstingsektorn. Det skulle dock ställa till stora praktiska problem att i nuläget 

minska nämndernas budgetramar motsvarande en lägre lönekompensation. 

Driftbidragen inom skola och förskola till både privata och kommunala utförare är 

redan fastställda och bygger på en lönekompensation på 3,0 procent. Detsamma 

gäller tim- och platspriser för LOV avseende exempelvis timpriser i hemtjänsten 

samt för flera övriga avtal som bygger på priser per plats. 

 

De prognoser som på senare år gjorts över kommande års löneökningar har visat 

sig vara något för höga och har successivt räknats ner ju närmare verkligen man 

kommit. Löneökningarna har inte heller blivit lika stora som i tidigare hög-

konjunkturer främst kopplat till att inflationen varit i stort sett obefintlig. SKL:s 

arbetskraftindex för 2018 är 3,0 procent.  

 

Stadsledningskontoret föreslår att nämnder och styrelser i planeringsinriktningen 

planerar för en lönekompensation i budgetramarna 2018 som motsvarar 

löneökningar på 2,6 procent för 2017 och 2,8 procent för 2018. Eftersom 

budgetramarna 2017 redan kompenserats motsvarande löneökningar på 3,0 

procent innebär det i praktiken att budgetramarna 2018 räknas upp motsvarande 

löneökningar på 2,4 procent. 

 

I jämförelse med om löneökningarna räknats med 3,0 procent för båda åren 

innebär det en lägre kostnadsbelastning på 27 mnkr. 

 

Eftersom plats- och timpriser för 2017 räknats upp motsvarande löneökningar på 

3,0 procent 2018 måste utförarorganisationerna i budget 2017 planera för att 

lämna ett överskott motsvarande mellan skillnaden mellan 3,0 procent och 2,6 

procent i löneökningar. Detta för att möta att lönekompensationen kommer att 

bli lägre 2018. 

 

För övriga prisökningar föreslås en ramkompensation motsvarande ökade priser 

på 1,5 procent. 
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Statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande (byggbonus) 

 

Regeringen har avsatt 1,9 miljarder kronor i ett nytt statsbidrag till kommunerna 

för ökat bostadsbyggande (byggbonus). I statens budget finns medel avsatta för 

statsbidrag för ökat bostadsbyggande varje år under perioden 2016 – 2019. Det 

finns inga krav som är förenade med användningen av statsbidraget och det kan 

därmed ses som en form av generellt statsbidrag. 

 

Statsbidraget fördelas dels utifrån en pott (60 procent) med utgångspunkt för hur 

många bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos 

nyanlända i respektive kommun samt en pott (40 procent) som går till de bostäder 

som byggs utöver behovet hos nyanlända. För 2018 och 2019 är statens totala 

anslag 1,3 miljarder kronor per år. Boverket fattar i december varje år beslut om 

hur mycket statsbidrag som utgår till respektive kommun. 

 

 

För 2016 erhöll Västerås stad ett statsbidrag på 40,9 mnkr. Det ska dock noteras 

att endast ca 40 procent av kommunerna ansökte om bidrag första året. Man kan 

förvänta sig att betydligt fler ansöker om bidrag hösten 2017 och att 

konkurrensen om statsbidraget då blir större. Men för Västerås del kan vi 

samtidigt räkna med att fler nya bostäder kommer att ingå i ansökningsunderlaget 

för 2017 som ska utgå från antalet startbesked från byggnadsnämnden under 

perioden augusti 2016 till juli 2017. 

 

Stadsledningskontorets grova bedömning är att Västerås stad kan planera för ett 

totalt statsbidrag på 107 mnkr för perioden 2016 – 2019. Den inriktning som 

stadsledningskontoret föreslår är att av det beräknade totala statsbidraget så 

avsätts 57 mnkr till olika projekt som stimulerar ett ökat bostadsbyggande. 

Projekten ska bidra till att målet i det strategiska utvecklingsområdet om 4 000 

nya bostäder ska uppfyllas. Av de 57 mnkr har 8 mnkr redan avsatt för fyra projekt 

i årsplan 2017. 

 

 
2016 2017 2018 2019 Totalt 

Statsbidrag  - grov uppskattning, mnkr 40,9 26 20 20 106,9 

Statligt anslag, miljarder kr 1,9 1,8 1,3 1,3  
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Resterande 50 mnkr avsätts som fria medel i budgetprocessen. De föreslås 

fördelas med 25 mnkr vardera i budget 2018 och 2019. 

 

 

mnkr 

Till olika projekt för ökat bostadsbyggande 57 

Fria medel i budget 2018 25 

Fria medel i budget 2019 25 

Totalt 107 

 

 

Statsbidrag för ökade resurser i välfärden 

 

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och öka resurserna till 

välfärden tillförs kommun- och landstingssektorn 10 miljarder kronor i statsbidrag 

för 2017 och framåt. Av tillskottet tilldelas kommunerna 77 procent och 

landstingen 23 procent. Staten ställer inga krav på hur statsbidraget ska utnyttjas 

och det är inte heller riktat till någon specifik verksamhet. 

 

Västerås stads del av statsbidraget uppgår för 2017 till 103 mnkr. Fördelningen 

mellan kommunerna bygger på en kombination av invånarantal och antalet 

mottagna nyanlända. För planeringen framåt har stadsledningskontoret antagit 

att Västerås del av statsbidraget även fortsättningsvis kommer att ligga på 2017 

års nivå. 

 

I årsplan 2017 fördelades bidraget så att 30 mnkr avsattes för att klara budget i 

balans/begränsa sparkravet i verksamheterna, 31,2 mnkr för en satsning på ökade 

resurser till grundskolan och 42,2 mnkr riktas mot insatser för mottagning och 

inkludering av asylsökande och nyanlända. 

 

Antalet nyanlända har minskat och Migrationsverket kommer att avveckla 

flertalet av sina platser för asylsökande i Västerås. Med anledning av detta kan det 

förväntas att trycket på kostnader för asylsökande elever i skolan och övriga 

insatser för mottagning och inkludering av nyanlända minskar. 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att 25 mnkr kan frigöras i budget 2018 

för att skapa budget i balans och därmed bidra till att nämndernas 

rationaliseringskrav begränsas till 0,8 %. Till budget 2019 bedöms att 30 mnkr kan 

frigöras. 
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2017 2018 2019 

Stärkt budgeterat resultat/lägre sparbeting (Årsplan juni) 30,0 30,0 30,0 
Grundskolan ökade resurser 31,2 31,2 31,2 
Överförmyndaren ensamkommande barn 2,2 2,0 2,0 
Asylsökande elever 25,4 10,0 5,0 
Mottagning och inkludering nyanlända och asylsökande 14,6 5,0 5,0 

 
103,4 78,2 73,2 

För utnyttjande i budgetprocessen 
 

25,0 30,0 
Totalt 103,4 103,2 103,2 
 

 

Ökade intäkter 

Hur Västerås stad kan öka sina intäkter är en fråga för diskussion i den fortsatta 

budgetprocessen. Det gäller exempelvis frågan om ökade avgifter och eventuell 

ökning av utdelningen från bolagssektorn. 
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3. ANVISNINGAR FÖR PLANERINGSUNDERLAG 
2018 – 2021 FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER 

 

Nämndernas planeringsunderlag utgör en väsentlig grund för Västerås stads 

budget- och planeringsarbete. I planeringsunderlaget ska nämnder och styrelser 

bland annat redovisa sina styr- och följekort för den kommande 

planeringsperioden. Nämnderna ska också beskriva sitt bidrag för att målen i 

kommunfullmäktiges Strategiska utvecklingsområden ska uppnås. 

 

I budget- och planeringsprocessen för 2018 med utblick 2019-2021 kommer ett 

större fokus att ägnas åt jämförelser med andra kommuner. Det gäller både 

jämförelser av kostnader, kvalitet och verksamhetsmässiga resultat. 

 

En fråga av särskild vikt för planeringsperioden är kompetensförsörjningen. 

Dessutom krävs en genomgripande översyn av processen för framtagande av 

investeringsplanen. Genomförandegraden av de objekt som kommer med i 

investeringsplanen är i dagsläget för låg och underlaget för prioriteringar måste bli 

tydligare. 

 

Verksamhetsutveckling 
 

Styrkort är en väsentlig del av Västerås stads nya styrsystem. Syftet med 

styrkortet är att följa leveransen av verksamheternas grunduppdrag. Styrkortet 

ska visa om gör vi rätt saker med rätt resultat och rätt kvalitet med bra ekonomi 

och med kompetenta medarbetare så att våra kunder blir nöjda med det vi 

levererar. Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål ur de fyra 

perspektiven kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. 

 

Perspektiv  Övergripande mål 

Kund  Vi har nöjda kunder och invånare 

 

Kvalitet Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar 

rätt resultat 

 

Ekonomi  Vi har ekonomi i balans 

 

Medarbetare  Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 



 

 

VÄSTERÅS STAD  

 
 2017-02-01 

 20 

 

För att visa den planerade verksamhetutvecklingen inom ramen för balanserad 

styrning får styrelser och nämnder i uppdrag att i planeringsunderlaget 2018 – 

2021 redovisa: 

 

 Nämndens ansvar och uppdrag 

 Omvärlds- och andra påverkansfaktorer på nämndens verksamhet 

 Planerade verksamhetsförändringar och prioriterade utvecklingsfrågor 

 Kritiska framgångsfaktorer i nämndens styrkort 

 De viktigaste indikatorerna, verksamhetsmåtten, nyckeltalen som nämnden har 

för att följa kvaliteten och utvecklingen av verksamheten över tid 

Nämndens styr- och följekort för 2018 ska skickas med som bilaga till 

planeringsunderlaget i separat dokument. 

Samtliga nämnder och styrelsers styrkort kommer att redovisas för 

kommunfullmäktige i samband med årsplan 2018. 

 

Strategiska utvecklingsområden 

 

Nytt för i år är att samtliga styrelser och nämnder i planeringsunderlagen ska visa 

hur nämnden bidrar till att målen i de Strategiska utvecklingsområdena uppfylls. 

Tidigare har förvaltningarnas planerade aktiviteter för att nå målen rapporterats i 

separata redovisningar till stadsledningskontoret vid sidan av nämndernas 

ordinarie planeringsdokument. 

 

Strategiska utvecklingsområden är kommunfullmäktiges särskilda kraftsamling för 

att nå strategiska mål för stadens utveckling. Uppdraget ska genomföras genom 

en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och 

tillsammans med andra aktörer i kommunen. Detta innebär att den dagliga 

verksamheten och det grundläggande uppdraget kvarstår för styrelser och 

nämnder men att den gemensamma kraften riktas för att nå de mål som satts 

upp.  

 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna 

de strategiska utvecklingsområdena. Samtliga fyra områden bygger på att 

nämnder och styrelser aktivt bidrar till måluppfyllelse på helhetsnivå utifrån 

respektive nämnds och styrelses uppdrag. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om årsplanen för 2016 om 

övergripande inriktning för de fyra strategiska utvecklingsområdena: 

 

 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö  

 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås  

 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan  

 

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten är ett utvecklingsarbete för 

att finna nya former på stadsdelsnivå för att tillförsäkra alla jämlika 

förutsättningar för välfärd, att stärka tilliten i det lokala och till 

samhällsfunktionerna och en ökad framtidstro. Utgångspunkten är det offentligas 

uppdrag för hållbar utveckling som är formulerad i regeringsformen. Nämnder och 

styrelser ska bidra i detta utvecklingsarbete inom ramen för det strategiska 

utvecklingsområdet. Övergripande mål är en verksamhetsutveckling för att kunna 

möta behov i våra stadsdelar, att öka samverkan med externa aktörer, som t ex 

civilsamhälle, näringsliv och myndigheter, öka inslag av flerprofessionell 

samverkan i uppdragen och att stimulera insatser som bidrar till socialt hållbara 

stadsdelar.  

 

”Sammanhållen satsning på den fysiska livsmiljön” innebär att staden tydligt 

pekat ut målet att bygga minst 4000 bostäder under perioden. Detta betyder att 

samtliga nämnder och styrelser i sin årsplanering inom tillämpliga delar har att 

följa stadens riktlinjer för bostadsförsörjning och i planeringen beskriva hur och på 

vilket sätt man avser bidra till det övergripande målet.  

 

Utvecklingsområdet ”Höjd kunskap och kompetens” innebär att staden 

effektivare samordnar, nyttjar, kommunicerar och utvecklar redan befintliga 

arenor och samarbeten med bäring på kompetensförsörjning som idag sker inom 

respektive nämnd och styrelse. Dessa aktiviteter och insatser skall utgå från den 

gemensamma målbilden om ökad kunskaps- och kompetensnivå.  

Berörda nämnder och styrelser (Grundskolenämnden, Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden, Nämnden för idrott och friluftsliv, 

Skultuna kommundelsnämnd, Västerås Marknad och Näringsliv AB och 

Kommunstyrelsen) ska därför i planeringsunderlagen tydligt beskriva hur de i sina 

ordinarie verksamheter bidrar till måluppfyllelsen inom de fastställda  

6 målområdena, utöver att ingå i projektsatta gemensamma aktiviter enligt 

separat handlingsplan. 
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”Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan” innebär att vi ska 

minska de klimatpåverkande utsläppen som sker i Västerås med 60 % till 2020. 

Arbetet styrs av Klimatprogrammet och dess handlingsplan där det utöver ansvar 

för specifika åtgärder även finns ett generellt ansvar att alla styrelser och 

nämnder ska planera och genomföra all sin verksamhet så att negativ 

klimatpåverkan minimeras. 

 

För samtliga utvecklingsområden gäller att nämnder och styrelsen beskriver: 

 

1. nämndens/styrelsens bidrag till att de mål som fullmäktige beslutat om 

uppfylls 

2. nämndens beskrivning av eventuella konsekvenser för den egna 

verksamhetens utveckling 

3. vilka strategier, aktiviteter, effekter, utmaningar nämnden/styrelsen ser i detta 

 

Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna 

och visa hur stadens resurser fördelas mellan könen samt hur resurserna möter 

kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov.  

 

Jämställdhetsintegrerad budgetering innebär att man i budgetprocessen synliggör 

hur våra resurser fördelas. Statistik och analyser ur ett genusperspektiv ska ligga 

till grund för beslut och att resurser fördelas rättvist mellan könen. Det handlar 

även om att integrera medvetenhet och kunskap om genus och kön i 

budgetprocessen. 

 

Ambitionen är att samtliga nämnder och styrelser ska presentera sitt 

planeringsunderlag med könsuppdelad statistik och analyser kring hur förslaget 

för 2018 kommer att påverka kvinnor respektive män, samt gynna en rättvis och 

jämställd fördelning. 

 

Budget inom befintliga budgetramar 

Huvudprincipen är att verksamhets- och kostnadsökningar utöver löne- och 

kompensation ska finansieras inom nämndens befintliga ramar. Verksamhets- och 

kostnadsökningar måste mötas av omprioriteringar inom andra delar av 

nämndens verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsens huvudinriktning är att endast kostnadsökningar som är direkt 

kopplade till demografiska förändringar som exempelvis förändrat barn- och 
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elevantal i förskola och skola samt resursbehov för redan fattade centrala 

politiska beslut kommer att kompenseras i budgetramarna. 

 

Demografins påverkan på budgetförutsättningarna 

Nämnderna ska göra analyser och ekonomiska bedömningar över hur den 

demografiska utvecklingen påverkar nämndens verksamhetsområde. Analysen ska 

visa på budgetkonsekvenserna för 2018 och en plan till 2020. Den kan också med 

fördel kompletteras med en utblick på ännu längre sikt. Hur volymförändringarna 

påverkar lokalbehoven ska utgöra en del av analysen. 

 

Med anledning av osäkerheterna kring finansieringen av volym- och 

kostnadsökningar till följd av flyktinginvandringen ska nämnderna i sina prognoser 

över volymutvecklingen (barn- och elevprognoser mm) tydligt särredovisa vad 

som i prognosen är en effekt av flyktingmottagningen. 

 

Rationaliseringskrav på 0,8 % 

Styrelser och nämnder ska i planeringsunderlagen beskriva en strategisk inriktning 

på åtgärder för att möta rationaliseringskrav på 0,8 % av budgetramen. De 

åtgärder som vidtas kan vara strukturella åtgärder som minskade ambitioner inom 

vissa delverksamheter eller att vissa aktiviter avvecklas men också 

rationaliseringar och effektiviseringar i det dagliga arbetet. 

 

Rationaliseringskravet får inte mötas av en generell procentuell minskning av 

ersättningen till utförarna eller reducerad löne- och priskompensation. Om 

ersättningen till utförarna för befintlig verksamhet minskas så ska motiven för 

detta motiveras. 

 

Lägre lönekompensationen i budgetramarna 2018 

Lönekompensationen i budgetramarna 2017 är 3,0 procent vilket måste ses som 

högt i förhållande till aktuell bedömning över den generella löneökningen i landet 

2017. SKL:s arbetskraftindex för 2017 har räknats ner till 2,6 procent när effekten 

av den statliga lärarlönesatsningen räknats bort.  

 

Stadsledningskontoret föreslår att nämnder och styrelser i planeringsinriktningen 

planerar för en lönekompensation i budgetramarna 2018 som motsvarar 

löneökningar på 2,6 procent för 2017 och 2,8 procent för 2018. Eftersom 

budgetramarna 2017 redan kompenserats motsvarande löneökningar på 3,0 

procent innebär i praktiken att löneramarna 2018 räknas upp med 2,4 procent. 
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Eftersom plats- och timpriser för 2017 räknats upp motsvarande löneökningar på 

3,0 procent 2017 måste utförarorganisationerna i budget 2017 planera för att 

lämna ett överskott motsvarande skillnaden mellan 3,0 procent och 2,6 procent i 

löneökningar. Detta för att möta att lönekompensationen kommer att bli lägre 

2018. 

 

För övriga prisökningar föreslås en ramkompensation motsvarande ökade priser 

på 1,5 procent. 

 

Jämförelser med andra kommuner i fokus 

Stadsledningskontoret kommer i budgetprocessen inför 2018 på ett mer aktivt 

sätt arbeta med jämförelser med andra kommuner. Från politiken har det i olika 

sammanhang framförts önskemål om tydligare underlag för att kunna göra 

prioriteringar mellan olika verksamhetsområden. Stadledningskontorets har i 

svaren på dessa önskemål lyft att behovet av omprövningar i resursfördelningen 

ska utgå från fördjupade jämförelser andra kommuner och systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

I planeringsinriktningen ska nämnder och styrelser: 

 

• Visa och kommentera verksamhetsmässiga resultat och kvalitetsjämförelser med 
andra kommuner 

• Redovisa nämndens kostnadsnivå för verksamheterna i jämförelser andra 
kommuner. Analysera och kommentera varför kostnadsnivån är högre eller lägre 
än i jämförda kommuner/kommungrupper. Det gäller både nämndens 
verksamhet som helhet och olika delverksamheter 

• Analysera inte bara i förhållande till genomsnittliga värden utan även i förhållande 
till goda exempel ”best practice” 

• Redovisa om nämnden har delverksamheter, aktiviteter, uppdrag eller satsningar 
som sticker ut jämfört med andra? Peka också på några särskilt effektiva lösningar 
som nämnden ser i jämförelser andra. Det gäller både lösningar för 
kostnadseffektivitet och höjd kvalitet. 
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Investeringsplan 2018 – 2021 

Nämnder och styrelser ska upprätta en investeringsplan för perioden  

2018 – 2021. Nämndens investeringsförslag ska prioriteras i fyra prioritetsgrupper 

enligt följande modell: 

 

Grupp 1  Objekt som inte är möjliga att avbryta p.g.a. avtal, 

förbindelser eller att de redan är påbörjade 

 Nya objekt som medför väsentliga kostnadsreduceringar 

(ekonomiskt lönsamma investeringar) 

Grupp 2  Objekt som inte är påbörjade men där fullmäktige beslutat 

om genomförande och som inte kan omprövas eller 

senareläggas 

 Utökning av platser (skola, förskola, äldreomsorg mm) med 

anledning av ökade volymer som direkt kan kopplas till 

demografiska förändringar 

 Ersättningsinvesteringar som inte kan senareläggas av 

säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl 

Grupp 3  Strategiska investeringar till följd av exploatering av nya 

bostads- eller handelsområden 

 Objekt som är nödvändiga för att behålla nuvarande 

servicenivåer 

 Underhållsinvesteringar 

Grupp 4  Investeringar som är nödvändiga för att genomföra nya 

arbetssätt eller organisationsförändringar 

 Övriga objekt som innebär en ökad 

ambitionsnivå/standard/kvalitet men som ändå ses som 

mycket angelägna att genomföra 

 

För de investeringar som fastighetsnämnden genomför på uppdrag från en annan 

nämnd är det de uppdragsgivande nämnderna (t ex de pedagogiska nämnderna, 

de sociala nämnderna och nämnden för idrott och friluftsliv) som ska göra 

prioriteringarna. Tekniska nämnden gör också en uppdelning på ordinarie och 

strategiska investeringar. 

 

Samtliga större investeringsplaner ska redovisas per objekt (i vissa fall kan objekt 

som har nära anknytning till varandra slås ihop). Det räcker inte att redovisa 

investeringsplanen för exempelvis ett helt verksamhetsblock. Om investeringen 

kan få konsekvenser för andra nämnder måste detta kommuniceras med berörda 

parter. 

 

I anslutning till investeringsplanen ska driftkostnadskonsekvenserna av 

investeringen redovisas. Driftkostnaderna redovisas per objekt och de måste 
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harmonisera det underlag för driftbudget som respektive verksamhetsnämnd 

redovisar i planeringsunderlaget. Redovisa inte bara kapitaltjänstkostnader utan 

även övriga driftkostnader kopplade till objektet eller om investeringen innebär 

ökade intäkter/bortfallande kostnader. Sträcker sig investeringsobjektet över flera 

år ska driftkostnadskonsekvensen för hela objektet anges.  

 

Nämnderna ska i kommentarerna till investeringarna lämna förslag på finansiering 

av de ökade driftkostnaderna. Av kommentarerna ska det också framgå om de 

ökade driftkostnader som uppkommer när fler platser skapas i exempelvis skola, 

förskola och äldreomsorg täcks inom de resursfördelningsmodeller kopplade till 

demografin som utgjort grund för kommunfullmäktiges resurstillskott till berörda 

nämnder i de senaste årens budgetramar. 

 

Översyn av investeringsprocessen 

Stadsledningskontoret ska ta initiativ till en grundlig genomlysning av processen 

för framtagande av investeringsplanen främst i syfte att skapa högre 

genomförandegrad och tydligare underlag för prioriteringar. 

 

Kompetensförsörjning 

Samtliga styrelser och nämnder gör en kartläggning över om det finns brist på 

personal inom några av nämndens verksamhetsområden. Med utgångspunkt från 

kartläggningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som genomförs för att klara 

kompetensförsörjningen och hur nämnden arbetar med bemanningsstrategier. 

 

Särskilda underlag från nämnder och styrelser 

 

I planeringsunderlagen önskar kommunstyrelsen vissa särskilda underlag från 

enskilda nämnder och styrelser. 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Tydlig beskrivning av bakgrunden till de kraftigt ökade behoven som redovisats 

inför planeringsperioden 2018 - 2021.  

 

Särskild beskrivning av nämndens finansiering av de nya boenden som först var 

planerade att starta under 2017 men där driftstarten skjutits till 2018.  

 

Belysa risker/konsekvenser för kommunen av Försäkringskassans stramare 

riktlinjer för personlig assistans. 
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Beskrivning av vilka beslut om insatser som görs enligt LSS respektive SoL och om 

omprövningar av beslut mellan lagstiftningarna gjorts de senaste åren eller 

planeras att göras. 

 

Äldrenämnden 

Beskrivning av hur arbetet med att genomföra de beslutade åtgärderna för 

ekonomi i balans fortlöper, inklusive en bedömning om ekonomin är i balans 2017 

och inför budgetåret 2018. 

 

Nämndens boendeplan innehåller i dagsläget fler nya särskilda boenden än vad 

som är direkt motiverat av demografin och det ökade antalet äldre i befolkningen. 

Nämnden ska i planeringsunderlaget beskriva sin strategi för finansiering av de 

ökade driftkostnader som därmed uppkommer utöver de demografiska 

effekterna. 

 

Tekniska nämnden 

Nämnden ska i samband med planeringsunderlag redovisa sitt tidigare uppdrag 

att angående en indexuppräkning av busstaxan 

 

Göra en tydlig redovisning av utvecklingen av antalet resor i kollektivtrafiken 

inklusive en prognos för de kommande fyra åren. 

 

Grundskolenämnen 

Nämnden ska redovisa sina konkreta åtgärder för att förbättra 

kunskapsresultaten. 

 

Kulturnämnden och Individ- och familjenämnden 

Kulturnämnden och individ- och familjenämnden ska visa på vilket sätt de inom 

sina verksamhetsområden bidrar till förbättrade kunskapsresultat i skolan. 

 

Förskolenämnden, Grundkolenämnden och Fastighetnämnden 

Förskolenämnden redovisar vilka åtgärder man vidtar för att motverka kö till 

förskolan. 

 

Förskolenämnden, Grundkolenämnden och Fastighetnämnden redovisar en 

gemensam en plan för hur nya förskolor och skolor ska byggas i önskad takt med 

utgångspunkt från det ökade barn- och elevantalet. 

 

Pedagogiska nämnderna  

Uppdaterad kalkyl över merkostnader för asylsökande barn och elever. 
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Pensionskostnader 

Stadsledningskontoret ska göra en prognos och analys över pensionskostnadernas 

och pensionsskuldens utvecklig för perioden 2018- 2021. Analysen ska också 

innehålla en känslighetsanalys över hur pensionskostnaderna påverkas vid olika 

typer av riktade lönesatsningar. 

 

Känslighetsanalys av löne- och prisökningar 

För att stadsledningskontoret ska få ett korrekt underlag för beräkning av löne- 

och priskompensationer ska styrelser och nämnder göra en känslighetsanalys över 

hur 1 % löne- och prisökningar påverkar budgeten. Redovisningen ska uppdelas 

på: 

- Löner 

- Lokalhyror 

- Övriga priser 

- Externa intäkter 

 

Av redovisningen ska det också gå att utläsa hur löne- och prisökningarna 

påverkar den kommunala utföraren respektive ersättningarna till privata utförare. 

De nämnder som har avtal med privata utförare som bygger på indexavtal ska 

göra en prognos över indexutvecklingen under 2018. 

 

Ekonomisk översikt 

En ekonomisk översikt redovisas för perioden 2016 – 2020 på övergripande nivå. 

Det är väsentligt att de ekonomiska översikterna görs på minst tre års sikt.  

 

Nämnden bedömer själv hur den övergripande ekonomiska översikten ska ställas 

upp. Med undantag för de minsta nämnderna är det dock ett krav att översikten 

innehåller en verksamhetsinriktad budget. Den ekonomiska översikten görs i fasta 

priser (2017 års prisnivå). 

 

Det ekonomiska utfallet 2016 och budgetläget 2017 är viktiga förutsättningar för 

det fortsatta budgetarbetet. Aktuell budget per delverksamhet med utfall 2016 

och budget 2017 ska därför skickas med som bilaga. 
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För att få en tydligare överblick över nämndens förändrade resursbehov och 

omprioriteringsförslag kan budgetunderlaget grupperas i följande rubriker: 

 

 Demografi 
 Effekter av kända verksamhetsförändringar som beslutats av 
kommunfullmäktige 
 Eventuella nya satsningar (ska finansieras inom budgetram). Visa särskilt om 
satsningarna är av engångskaraktär. 
 

Den ingående budgetramen för 2018 ska inte innehålla anslag för ettårssatsningar 

2017 och resultatöverföringar. Budgetramen 2017 utgör grunden för de 

ekonomiska sammanställningarna. 

 

Utförarnas planeringsunderlag 

Utförarstyrelserna gör i planeringsunderlaget en bedömning över utmaningar och 

omställningsbehov till följd av konkurrensupphandlingar, kundval, förändrad 

efterfrågan, ändrade ekonomiska förutsättningar mm. 

 

Anvisningar för planeringsunderlaget 2018 – 2021 gäller i princip även för 

utförarstyrelserna. Styrelserna gör dock själva bedömningen om någon del av 

anvisningarna inte berör utförarnas ansvarsområde. Det finns inget krav på att 

utförarna i detta skede av planeringsprocessen ska presentera någon fullständig 

ekonomisk översikt för kommande år. Merparten av utförarnas budget- och 

planeringsarbetet ligger på hösten när förutsättningarna för beställningarna 

börjar bli tydligare. Utförarnas mer detaljerade budgetförutsättningar ska 

presenteras för kommunstyrelsen i höstens komplettering av årsplan. 

 

Lönekompensationen i de beställande nämndernas budgetramar kommer endast 

att uppgå till 2,4 procent 2018 samtidigt som uppräkningen 2017 varit 3 procent. 

Utförarorganisationerna måste försöka begränsa personalkostnadsökningarna 

2017 och skapa en viss buffert inför den förväntade lägre uppräkningen av 

beställar-ersättningarna 2018. 

 

Nya taxor och avgifter 

I Västerås stads planeringsprocess ska samtliga nya och förändrade taxor och 

avgifter för 2018 beslutas av kommunfullmäktige i juni i samband med beslutet 

om årsplan. Nämnder och styrelser får inte vänta till höstens komplettering av 

årsplan med att föreslå nya taxor. Om nämnden föreslår förändrade avgifter ska 

en jämförelse av taxenivån med andra kommuner bifogas. 
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Förslag till kommunfullmäktige om förändrade taxor och avgifter ska tas upp som 

ett särskilt beslutsärende i nämnden och får inte bara ingå som en del av 

planeringsunderlaget. Av beslutsunderlaget ska det tydligt framgå vilka 

förändringar som föreslås i jämförelse med nuvarande taxa. 

 

 

INLÄMNING 

Styrelsers och nämnders planeringsunderlag 2018 – 2021 inlämnas till 

stadsledningskontoret senast 31 mars 2017. Adresser; 

kommunstyrelsen@vasteras.se och jan.wikner@vasteras.se För att alla dokument 

ska hamna rätt i kommunstyrelsens diarium så döp dokumentet till 

”Planeringsunderlag 2018 – 2021 för xx-nämnden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Energård   Bo Dahllöf 

Ekonomidirektör   Stadsdirektör 
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