VÄSTERÅS STAD OCH SKATTEPENGARNA
– OCH VAD DE ANVÄNDES TILL 2017
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Västerås stad och skattepengarna
Västerås stad omsätter drygt 10,1 miljarder kronor per år.
Av detta är 7,8 miljarder kronor skattemedel och generella
statsbidrag. Pengarna går till all den verksamhet som finns
för oss som bor i kommunen. Allt från vård, skola, omsorg till
sophämtning, friluftsliv och kultur.
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På följande sidor kan du läsa om hur Västerås stad använt
skattepengarna under 2017, vilka stadens strategiska
utvecklingsområden är och också få några korta glimtar från
Västerås stads breda och viktiga verksamhet under året.
Hela årsredovisningen hittar du på vasteras.se.

Varifrån kommer pengarna?
Kommunens inkomst består till största delen av skatteintäkter
från invånarna. Skatteintäkterna bygger på den skattesats
som kommunfullmäktige beslutat om.
För varje 100-lapp du tjänade under 2017 betalade du
31,24 k ronor i skatt: 20,36 kronor i kommunalskatt plus
10,88 kronor i landstingsskatt.
Västerås stads skatteintäkter 2017 blev 7 777 miljoner kronor.
Förutom inkomster från skatter kommer kommunens intäkter
från olika avgifter, statsbidrag, reavinster från fastighets
försäljningar med mera.

Det här är exempel på sådant som Västerås stad måste se
till att det finns: bibliotek, förskola, skola, omsorg om äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, stads
planering, svenska för invandrare, vatten, avlopp och avfall.
Det här är exempel på frivilliga verksamheter som Västerås
stad också erbjuder sina invånare: konsumentvägledning,
kultur- och fritidsaktiviteter, näringslivsutveckling och öppen
förskola.
Vilka frivilliga verksamheter som en kommun erbjuder
bestäms av kommunens politiker.
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Så fördelas 100 skattekronor
Skola och förskola
20,84 kr
12,40 kr
2,56 kr
9,09 kr

Grundskola för 17 200 elever
Förskoleverksamhet för 8 100 barn
Skolbarnsomsorg
Gymnasieutbildning för 5 000 elever, vuxenutbildning och övrig utbildning

Vård och omsorg

+

SKOLA OCH FÖRSKOLA
44,89 kronor
VÅRD OCH OMSORG
40,70 kronor

19,30 kr
10,55 kr
7,54 kr
3,31 kr

Vård och omsorg till äldre med hemtjänst och i särskilt boende
Insatser till personer med funktionsnedsättning
Insatser inom individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd till 2 300 hushåll

KULTUR OCH FRITID
5,60 kronor

Kultur och fritid

TEKNISK VERKSAMHET
5,38 kronor

Teknisk verksamhet

POLITISK VERKSAMHET
0,93 kronor
ÖVRIGA VERKSAMHETER
2,5 kronor

5,60 kr
2,42 kr
1,96 kr
1,00 kr

Kultur och fritid inklusive idrottsanläggningar
Skötsel av parker, gator, cykelbanor med mera
Kollektivtrafik
Räddningstjänst

Politisk verksamhet
0,93 kr

Nämnd- och styrelseverksamhet, revision med mera

Övriga verksamheter
1,06 kr
1,44 kr
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Arbetsmarknadsåtgärder
Stadens övriga verksamheter

2017 i korthet
Jubileumsåret
2017 var ett speciellt år i Västerås. Flera olika jubileer av vitt
skilda slag firades, alla med sin grund i Västerås historia. Hela
året avslutades med en ny nyårstradition på Fiskartorget, med
en spektakulär ljusshow i 3D, musikunderhållning och nyårstal
inför tolvslaget på nyårsafton.

Byggstart för nytt badhus och parkeringshus
Bygget påbörjades av det nya Lögarängsbadet. Det nuvarande
badet är öppet tills det nya är färdigt i början av 2019.
Det första spadtaget togs även för parkeringshuset Däcket på
Öster Mälarstrand. Det blir det första kommunala parkerings
huset som byggs på 30 år, sedan Klippan byggdes.

Stora etableringar till Västerås
Amazon Web Services, en del av Amazon.com, etablerarett
datacenter på o mrådet Kvastbruket vid infarten till Hökåsen.

Batteritillverkaren Northvolt etablerar en forskningsanläggning
i Västerås. Anläggningen byggs på Finnslätten och kommer att
stå klar 2019.

Flera utmärkelser och nomineringar
Västerås stad fortsatte att ta hem olika utmärkelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årets e-hälsokommun
Årets employer brandingkommun
Årets Purple Flagstad
Guldtrappan
Årets 3:e bästa miljökommun
Årets 3:e bästa breddidrottskommun
Årets karriärföretag
Västerås Sinfonietta Grammisvinnare
2:a pris Majblomman
Högsta kreditbetyg AAA
Nominerade till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun
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Strategiska utvecklingsområden
Strategiska utvecklingsområden är en kraftsamling från kommun
fullmäktige för att utveckla Västerås under mandatperioden.
Kommunstyrelsen har utarbetat fyra områden:

Höjd kunskaps- och kompetensnivå
Uppdraget är att se till att Västerås fortsätter att vara en
plats som lockar, en levande stad med en arbetsmarknad som
växer. En rad aktiviteter har påbörjats, till exempel satsningar
på unga arbetslösa och samverkansprojekt med näringslivet.
Framåt behövs ytterligare kraftsamling på skolan – från alla
nämnder – för att förbättra resultaten.

Stärkt social hållbarhet
Ett pilotarbete pågår på Viksäng/Öster Mälarstrand och Skall
berget. Uppdraget är att i dialog med invånarna hitta nya sätt
att arbeta förebyggande, där stadens olika verksamheter och
externa aktörer samarbetar i team. Under 2017 har arbetet
även expanderat till Råby.
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Satsning på vår fysiska livsmiljö
Uppdraget är att nå målen i Västerås stads bostadsförsörj
ningsprogram. Kommunfullmäktige beslutade i december
2017 om ett nytt program för bostadsförsörjningen för
2018–2021, med fortsatt fokus på fler bostäder. Under 2017
färdigställdes 1 120 lägenheter och trenden är att byggandet
fortsätter att öka i Västerås.

Minskad miljö- och klimatpåverkan
Uppdraget är att fokusera på klimatfrågan och se hur ut
släppen kan minskas, både från Västerås och från Västerås
stads verksamheter. Kommunfullmäktige har reviderat
klimatprogrammet under 2017, där nya mål anger en högre
takt i utsläppsminskningen. I oktober togs första spadtaget
för Mälarenergis block 7, en satsning som kommer att minska
koldioxidutsläppen rejält från år 2020.

Barn och utbildning
Västerås förskoleverksamhet fick i maj utmärkelsen Guld
trappan, för arbetet med digitala verktyg i det pedagogiska
arbetet.

erbjöds plats på andra skolor. En utvärdering visar att många
av eleverna trivs på sina nya skolor.

Under året har Västerås stad arbetat för en förbättrad och
likvärdig pedagogisk kvalitet i förskolan. Bland annat har
modellen för tillsyn av fristående förskolor uppdaterats och
förstärkts.

Betygsresultaten för gymnasieskolorna i Västerås har ökat
jämfört med föregående år. Även andel elever i årskurs 9 som
når kunskapskraven i alla ämnen har ökat det senaste läsåret,
men om man räknar bort nyanlända och elever med okänd
bakgrund har andelen som når kunskapskraven minskat.

Bäckbyskolan omvandlades till en F–6-skola från och med
höstterminen 2017 och de elever som gick på högstadiet

Under 2018 är skolan ett prioriterat område för att nå bättre
resultat.
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Omsorg,
stöd och hjälp
Västerås stad ordnar omsorg, stöd och hjälp till människor
i alla åldrar. Verksamheten innefattar öppenvård, vård i
familjehem och på institution, ekonomiskt bistånd, personlig
assistans, daglig verksamhet, hemtjänst och särskilt boende.
Behoven, och därmed även kostnaderna, har ökat inom flera
områden.
Fler förebyggande insatser och en bättre matchning hos
familjehem har lett till att färre unga har behövt placeras på
institution. En medveten satsning har gjorts under året på
barn i familjer med försörjningsstöd.
Kostnaderna för personlig assistans ökade eftersom såväl
antal personer som antal timmar ökar. Orsaken är att
Försäkringskassan införde en restriktivare bedömning, vilket
innebär att dessa personer istället hänvisas till kommunen.
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Uppleva och göra
Idrott och friluftsliv
Västerås blev Sveriges tredje bästa breddidrottskommun och
sjätte bästa friluftskommun 2017. Diskussioner om utomhus
bad pågår efter branden som förstörde Fredriksbergsbadet i
juni. Fritidsbanken invigdes, med gratis utlåning av utrustning
till barn och unga, för aktiv idrott och fritid.

Kultur
Kulturlivet i Västerås är i konstant rörelse och utveckling.
Många aktiviteter har genomförts, bland annat genom konst
museet, stadsbiblioteket, kulturskolan, Vallby friluftsmuseum,
Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teater.

Turism och event
Västerås rankas som världens tionde mest hållbara mötes
stad. Västerås Cityfestival är numera miljöcertifierad. Nytt för
i år var Västerås nyårsfirande – en framgång som fick medial
spridning nationellt.
Foto: Hans Spets
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Bygga, bo och miljö

Arbetet med att revidera Västerås översiktsplan 2026
har pågått under året. Planen antogs i december av
kommunfullmäktige. Planeringsinriktningen i den reviderade
översiktsplanen är 230 000 invånare år 2050 och s trategin
”Bygg s taden inåt” har omformulerats till ”Balanserad
komplettering”.
I projektet Mälarporten har utredningar pågått kring bland
annat avloppsreningsverkets framtid och flytt av Lantmännens
verksamhet vid silon. Det är flera frågor som behöver lösas för
att kunna skapa en ny stadsdel med ett nytt resecentrum.
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Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen har tagits fram i ett
program som antogs i kommunfullmäktige i december 2017.
Bostadsbyggandet har varit rekordstort det här året – 1 120
lägenheter färdigställdes.
I årets rankning av bästa miljökommun kom Västerås på
tredje plats. Ett reviderat klimatprogram antogs av kommun
fullmäktige i juni.

Trafik och samhällsplanering
Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken landade
på 74 procent. Västerås är därmed på tredje plats i Sverige
bland de kommuner som har de mest nöjda resenärerna.
Under året startade projektet Framtidens kollektivtrafik, som
syftar till att klargöra hur kollektivtrafiken bör utvecklas både
vad gäller kapacitet, bättre framkomlighet och trafiksystem
fram till år 2050, för att möta behovet av hållbart resande.
Vid höstens medborgarundersökning tyckte 89 procent att det
fanns en bra tillgång till gång- och cykelvägar i Västerås. 75
procent tyckte att underhåll och skötsel av gång- och cykel
vägar var bra.
Västerås satsade något mer än jämförbara städer på gatu
underhåll 2017–2018. Samtidigt satsade Västerås väsentligt
mindre på gatuunderhåll än dessa städer 2011–2015.
Invånarnas idéer och synpunkter är viktiga vid utvecklingen
av Västerås. Invånardialoger genomfördes i flera utvecklings
projekt, till exempel om Lögarängsområdets framtid.
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Näringsliv och arbete
Under 2017 har den öppna arbetslösheten legat kvar på
samma nivå som året innan och är fortfarande relativt hög.
Det krävs därför fortsatt engagemang och kvalitetsmässiga
förstärkningar inom arbetsmarknadsområdet.
Under 2017 var det fler än 1 900 ungdomar som sökte
sommarjobbspraktik genom Västerås stad. Över 700
ungdomar erbjöds 100 timmar sommarjobbspraktik.
I mars 2017 fastställde kommunfullmäktige det nya närings
livsprogrammet. Strategin är att fokusera på kunskaps
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intensiva och innovativa verksamheter. Under året startade
Företagslotsen och serverat.se, två satsningar som ska göra
det enklare för företag att etablera sig i Västerås.
Två företagsetableringar 2017, Amazon Web Services och
Northvolt Labs, kommer att ha stor inverkan på stadens
näringslivs- och arbetsmarknadsutveckling framöver.

Flyktingmottagning/inkludering
En del av det statliga bidraget till Västerås stad, för ökad
välfärd, har använts till insatser för mottagande och inklude
ring av nyanlända. Insatserna har rört områden som bostäder,
arbete, skola och förebyggande arbete. Under hösten 2017
beslutade Västerås stad om en ny organisation för mottagning
och inkludering.

För varje barn/elev som är asylsökande i skolan får Västerås
stad en statlig intäkt. Utöver den statliga ersättningen har
Västerås stad satsat ytterligare under 2017 för att skolgången
ska komma igång så snart som möjligt för de asylsökande.
Fokus ligger främst på undervisning i svenska.
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Det här satsar vi på under 2018
En hållbar samhällsutveckling

Stärkt miljöarbete

I Västerås stad arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling.
Det betyder att vi alltid – i de frågor vi arbetar med –
ska agera så att både dagens invånare och kommande
generationer får förutsättningar att leva ett gott liv.

Västerås stad antog ett reviderat klimatprogram i juni 2017.
Nya åtgärder är beslutade inom områden där Västerås stad
kan påverka utsläppen. Utsläppen av växthusgaser i Västerås
minskar och målet till 2020 är inom räckhåll men kräver att
beslutade åtgärder genomförs.

Tillit, jämlikhet och framtidstro
Social hållbarhet innebär att vi tillsammans skapar ett
samhälle där människors grundläggande behov uppfylls.
Förslag till program och handlingsplan för social hållbarhet
har arbetats fram och kommer att föras till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för beslut under 2018.
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Kunskap och innovation
Västerås stad vill bidra till en bättre matchning och samklang
mellan arbetsliv och utbildning i Västerås, med hjälp av höjd
kunskaps- och kompetensnivå. Ett särskilt fokus kommer
att sättas på skolresultaten för att därmed ge barn- och
ungdomar förutsättningar att nå sin fulla potential.

Ännu fler bostäder
Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt program för
bostadsförsörjningen för 2018–2021, med fyra nya mål.
Ett av målen är Bostäder för fler – planera för 40 000
bostäder till 2050, vilket motsvarar 5 000 bostäder
2018–2021.

Smartare godshantering
I Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen – väg,
järnväg, sjö och flyg. Alla trafikslag behöver användas på
bästa sätt för att Västerås ska få en hållbar och effektiv
godshantering framöver. Västerås stad satsar på en utveckling
av Västerås hamn och den infrastruktur på land som binder
samman Västerås med resten av Sverige. Det här arbetet
fortsätter under året.
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Den 31 december 2017 var det 150 134 invånare i Västerås.
Det är drygt 2 700 personer fler än året innan.

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