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Årsplan 2020 för hållbar utveckling och god
kvalitet
Inledning
Kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Konjunkturen avmattas
samtidigt som förändringen av demografin innebär att fler är i behov av våra
tjänster och vår service. Antal personer i arbetsför ålder ökar inte samma takt som
behoven och arbetskraftsbrist blir påtaglig. Skatteintäkterna ökar inte som under
högkonjunkturen. Allt detta innebär stora prövningar att få de ekonomiska
resurserna att räcka till och prioriteringar och effektiviseringar är nödvändiga.

En stad som växer hållbart
Västerås stad ska fortsatt växa hållbart och starkt. Det betyder att vi fortsätter
den inslagna vägen och tar avstamp från Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen
i all vår planering och i vårt arbete.
I perioden som kommer är det fortsatt stora investeringar som behöver göras för
att klara verksamheternas behov. Vissa är redan påbörjade, andra planeras det
för. För att klara ekonomin framåt måste prioriteringar göras och
förutsättningarna för extern medfinansiering kommer att lyftas i tidiga skeden i
arbetet med fördjupade översiktsplaner.
Sverige befinner sig i slutet av högkonjunkturen. Bostadsbyggnationen bedöms
minska efter 2019. Västerås stad arbetar aktivt för att ge förutsättningar för en
fortsatt hög bostadsbyggnation. Det är viktigt att arbetet fortsätter för att ge
möjlighet att bygga på flera platser i Västerås.
Under 2019 har arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för
bostadsförsörjning 2020-2021 påbörjats. Under 2020 kommer fokus ligga på att
genomföra åtgärder enligt handlingsplanen i syfte att nå målen i program för
bostadsförsörjning 2018-2021.
Färdiga detaljplaner för bostäder, den så kallade planreserven omfattar idag cirka
5 000 lägenheter. Det motsvarar fyra års bostadsproduktion. De pågående
detaljplanerna motsvarar cirka 9 500 lägenheter och planansökningar finns för
ytterligare 2 000 lägenheter. Under 2020 kommer arbete påbörjas att ta fram
planeringsförutsättningar för Gåsmyrevreten vid Högskolan och
Johannisbergsområdet. Övriga stora stadsdelsutvecklingsprojekt är Kopparlunden,
Ängsgärdet och Bäckby centrum. Utvecklingen av projekt Mälarporten med nytt
resecentrum går mot ett genomförande. Från 2020 påbörjas genomförandet med
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antagande av detaljplan för resecentrum samt byggstart resecentrum som viktiga
milstolpar. Det kommer att tas fram ett planprogram för Björnön och
utvecklingsplan för Bjurhovdaskogen/Badelundaåsen.
För att utveckla kollektivtrafiken i Västerås är det fokus på att arbeta vidare med
projektet Framtidens kollektivtrafik, som även omfattar lokaliseringen av
bussdepån för stadsbusstrafiken. Det pågår även ett arbete för att utveckla
tågsträckan Oslo- Stockholm.
Utbyggnad av förskolor behövs för att möta behov på grund av fler barn men även
på grund av att dagens lokaler inte är ändamålsenliga eller finns i grundskolans
lokaler. Lokaler som grundskolan själv behöver då antal barn 6-12 år blir 1 800 fler
och antal barn 13-15 år beräknas bli 1 000 fler under perioden 2019-2027. Det
motsvarar sex stycken låg- och mellanstadieskolor och fyra stycken
högstadieskolor. Antalet gymnasieelever bedöms öka med cirka 1 300 under
perioden 2019-2027.
Västerås stad behöver arbeta proaktivt med markförvärv för att kunna skapa
förutsättningar för utveckling och tillgodose framtida behov för skolor, bostäder
och mark för näringslivet.
I takt med utökat vägnät och cykelvägnät och nya bostadsområden blir det fler
ytor som kräver drift och vi har en stor underhållsskuld när det gäller framför allt
vägnätet.

En attraktiv offentlig arbetsgivare
Den framtida möjligheten för att kunna ge en optimal kommunal service finns hos
våra medarbetare.
Västerås stad har som mål att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
Viktiga framgångsfaktorer blir då att arbeta systematiskt med
kompetensförsörjning, så att staden kan attrahera och behålla engagerade och
kunniga medarbetare på alla funktioner. Fler faktorer av vikt är heltid som norm,
borttagande av delade turer, ett rimligt antal medarbetare per chef samt en
lönestrategi inom staden som gör det möjligt att differentiera lönerna och möta
marknadens krav. Bra och rättvisa arbetsvillkor är ett måste, att medarbetarna får
arbeta med rätt och meningsfulla uppgifter samt att staden skapar förutsättningar
för att ta tillvara på de olika erfarenheter och kunskaper som våra medarbetare
har.
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Den interna stoltheten hos medarbetarna är mycket viktig för att kunna klara
framtidens utmaningar, även så en översyn av kompetenskrav för att klar
rekryteringsutmaningen. Yrkeskompetens är och kommer att bli en bristvara
vilket kräver en omvärdering av arbetsuppgifter.
Förväntade bristområden 2019 – 2022 spänner i stort sett över hela stadens
arbetsområden. Störst är behovet inom skola och utbildning, vård och omsorg,
socialtjänst och inom de tekniska yrkesområdena. De rekryteringsutmaningar som
identifierats inom de olika verksamhetsområdena tidigare i år och föregående år
är de samma och det kommer vara ännu svårare att attrahera och rekrytera
kompetens i framtiden för att klara uppdraget.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att möta utmaningarna inom
kompetensförsörjningen behöver Västerås stad vara en attraktiv arbetsgivare
med ett trovärdigt, hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Detta
erbjudande gäller både för nya och befintliga medarbetare. Staden behöver i allt
högre grad kunna erbjuda medarbetarna en hållbar och inkluderande arbetsmiljö
som präglas av alltid bästa möjliga möte, en hållbar ledarutveckling och ledarskap
där chefers förutsättningar är en prioritet, en kompetensutveckling som utgår
ifrån uppdraget och matchas till medarbetarens kompetens, drivkrafter och
potential.
Om det ska vara möjligt att vara Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare
måste Västerås stad bland annat komma tillrätta med de mycket ojämlika
förutsättningarna som finns mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet.
Chefer och medarbetare i olika kommunala förvaltningar har väldigt olika villkor.

En kommun med god kvalitet och effektiva processer
Västerås stad har som målsättning att bli Sveriges kvalitetskommun år 2021 och
för att nå dit krävs att vi fokuserar på det vi måste utveckla och förbättra, både
struktur och resultat. Kommunfullmäktige beslutade i maj om en policy för
kvalitetsutveckling som kommer att hjälpa till att leda organisationen i rätt
riktning.
Det pågår ett antal utvecklingsarbeten med syfte att förbättra stadens styrning,
uppföljning och effektivisering samt kvalitetstyrning. Ett viktigt verktyg i
styrningen är införande av ett digitalt verktyg för stadens chefer och
medarbetare, Hypergene. Flera uppföljningsmoduler har införts och ytterligare
planeras under 2019/2020. Styrsystemet ses fortlöpande över i syfte att ge rätt
incitament och fokus på uppdragen och nå de uppsatta målen och är ett viktigt
instrument i kvalitetsarbetet.

5

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

Inom alla nämnder lyfts exempel på kvalitets- och resultatförbättrande aktiviteter
och att fokusera på processer som leder till resultat. Utmaningen blir att göra
detta i harmoni med de ekonomiska förutsättningarna såväl som övriga
utmaningar som lyfts.
Digitalisering är avgörande för att utveckla verksamheterna och hantera de
framtida utmaningarna inte minst utifrån demografin. Det handlar dels om att
möta invånare och företags förväntan på en modern digital offentlig förvaltning
med effektiva tjänster och stor tillgänglighet. Dels handlar det somt inre
effektivitet där många av de interna processerna idag kan automatiseras eller
avvecklas genom att nå en helt digital och modern handläggning. Möjligheten till
bättre analys, snabbare handläggning och att ta stöd av robotiseringen förutsätter
helt digitala processer och digital informationshantering så skälen är många att
prioritera avvecklingen av analog information och analoga metoder. För att klara
omställning krävs rätt kompetens och är en mycket viktig del av
kompetensförsörjningen.

Styrning för god ekonomisk hushållning
I kommunallagen formuleras olika krav som syftar till att säkerställa god
ekonomisk hushållning. Där anges bland annat att kommunfullmäktige ska besluta
om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och att
kommunen även ska ange mål och riktlinjer för verksamheten.
Planering för god ekonomisk hushållning i Västerås stad görs genom att
kommunfullmäktige antar mål för verksamheten genom styrkortet, mål för de
strategiska utvecklingsområdena och finansiella mål. Genom de styrprinciper och
styrmodeller som finns i stadens styrsystem omsätts dessa till verksamhet i
nämnder och styrelser. All verksamhet ska genomföras utifrån Vision 2026 –
Staden utan gränser och Agenda 2030 och med beslutade ekonomiska ramar.
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Genom att leva värderingarna i vår värdegrund Alltid bästa möjliga möte och följa
styrprinciperna i beslutad Policy för styrningen i koncernen Västerås stad ges
grunden för en tillitsbaserad styrning.
Alltid bästa möjliga möte

Skapa värde genom
resultatstyrning

• Öppenhet och kreativitet för
lärande och utveckling
• Samarbete och handlingskraft för
resultat
• Ansvarstagagande och
delaktighet för kvalitet och
effektivitet
• Respekt och omtanke för de
människor vi möter

• Skapa resultat för kunder och för
utvecklingen av Västerås
• Styr på det väsentliga och inte på
allt
• Styr på rätt nivå
• Resultat och effekter ska mätas
och följas upp

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ges förutsättningar för god planering av
verksamheten.

Kommunfullmäktiges mål
Styrkortet fångar att vi gör de förflyttningar som är nödvändiga för att utföra vårt
uppdrag i riktning mot de övergripande målen och i relation till FN’s mål för
hållbar utveckling (Agenda 2030). Det görs utifrån fyra perspektiv: kund, kvalitet
genom hållbar utveckling, ekonomi och medarbetare.
Följekortet samlar andra nyckeltal som vi behöver följa för att ha koll på
verksamheten. Stadens följekort utgår främst från den nationella undersökningen
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK).
Internkontrollen säkerställer att vi fångar riskerna att vi inte levererar det vi ska
eller gör som vi ska. Internkontrollplanen innehåller prioriterade risker som ska
följas upp och kontrolleras under året.
Nämnder och styrelser ska att utifrån Västerås stads styrkort upprätta egna.
Nämnder gör också riskanalys och upprättar internkontrollplaner. Styrkorten och
internkontrollplan är en del av nämndernas verksamhetsplaner som beslutas
under hösten och följs upp i delårsrapporter och årsredovisning.
Det finns en naturlig koppling mellan perspektiven i styrkortet. Att förstå och
möta kundens behov är viktiga strategier för både kvalitets- och
7
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kundperspektivet. Genom att leverera rätt kvalitet och rätt resultat bidrar vi även
till en hållbar utveckling och vi gör det genom hållbar utveckling. Rätt kompetens
är dels ett eget övergripande mål inom medarbetarperspektivet men det är även
en viktig framgångsfaktor för att kunna leverera rätt kvalitet i våra verksamheter.
Ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att kunna leverera
verksamheter med god kvalitet.
I följekorten på kommande sidor visas utfall tre senaste åren och senaste årets
utfall i jämförelse med andra kommuner. Resultaten är indelade i fyra grupper,
beroende på hur väl Västerås resultat står sig jämfört med andra kommuner.
Västerås tillhör den bästa
gruppen
Västerås tillhör den näst
bästa gruppen
Västerås tillhör den näst
sämsta gruppen
Västerås tillhör den sämsta
gruppen

Det finns också trendpilar som visar om det gått bättre, sämre eller att vi visar
samma eller liknande resultat som tidigare år.

Kund
Det övergripande målet är att våra kunder och invånare är nöjda med våra
tjänster och den service vi ger dem. Det åstadkommer vi genom att alltid ha
kunden och invånaren i fokus och vi ska även ha deras fokus, det vill säga sätta sig
in i och se frågorna från kundens horisont. Genom att leva värderingarna i vår
värdegrund skapar vi goda relationer med och förtroende hos de vi är till för.
Alltid bästa möjliga möte
 Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling
 Samarbete och handlingskraft för resultat
 Ansvarstagagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet
 Respekt och omtanke för de människor vi möter
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Styrkort
Övergripande mål
Vi har nöjda kunder och invånare
Nyckeltal

Utfall
2016
---

Utfall
2017
---

Utfall
2018
81

Mål 2022

---

---

---

90

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Jämför

Brukare som upplevt en förbättrad situation efter kontakt med
socialtjänsten
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är viktiga
Brukarbedömning av särskilt boende äldreomsorg

81

86

84



---

76

72



83

88

77



Brukarbedömning av hemtjänst äldreomsorg

91

91

88



Andel som får svar på e-post inom en dag

---

81

81



Andel som får svar på e-post inom två dagar

90

90

93



Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga
Andel som upplever gott bemötande vid kontakt med Västerås
stad
Elever år 9 som är nöjd med skolan som helhet

60

55

58



82

88

91



76,0

---

70,6



71

71

75



Att vi lever värdegrunden
Andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda med
verksamheten

100

Följekort
Nyckeltal

Företagarnas sammanvägda omdöme om företagsklimatet i
Västerås

Kvalitet genom hållbar utveckling
Att vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar bra resultat handlar
ytterst om att våra verksamheter ska bidra till en hållbar utveckling som leder till
en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Den enskildes
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd är grundläggande mål för den
offentliga verksamheten. Att främja hållbar utveckling och därigenom uppnå FN’s
globala mål i Agenda 2030, och samtidigt leverera en verksamhet utifrån
uppdraget och att det görs med rätt kvalitet och rätt resultat, kan vara en
utmaning att balansera. Inom perspektivet fångar vi att och hur vi lyckas med den
balansen. Policy för kvalitetsutveckling ska säkerställa ett systematiskt och
strukturerat arbetssätt för ständig utveckling, förbättra Västerås stads service och
tjänster, med fokus på resultat.
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Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) ger oss underlag för vilka
nyckeltal vi väljer att fokusera på i det här perspektivet. KKIK är ett verktyg som
SKL har tagit fram för att jämföra kvalitet och effektivitet med andra kommuner.
Resultaten ger en översiktlig bild av kommunens kvalitet och effektivitet i
jämförelse med andra kommuner och en bra grund för fördjupade analyser.
De nyckeltal som vi mäter och följer upp är de där Västerås stad hade låga resultat
vid undersökningen 2018 och därmed behöver fokusera extra på. Vi följer övriga
nyckeltal i KKIK.
Styrkort
Övergripande mål
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
Nyckeltal

Utfall
2016
65

Utfall
2017
62

Utfall
2018
65

Mål 2022

72,5

68,0

71,9

*)

Personer som tidigare fått försörjningsstöd och som inte kommit
tillbaks ett år efter avslutat försörjningsstöd
Deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjat
arbeta eller studera
Andel ekologiska livsmedel

64

74

79

*)

32

27

27

*)

48

48

---

60

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende

76

80

70

*)

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Jämför

Antal inskrivna barn per personal i förskolan

5,2

4,9

5,0



Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala
skolor
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor,

72

73

70



Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA,
lägeskommun,
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
lägeskommun

*)

*) Mål för nyckeltalet tas fram under hösten 2019

Följekort
Nyckeltal

83,5

82,8

85,4



Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala
skolor
Gymnasieelever med examen inom 4 år i kommunala skolor

82,5

84,2

76,9



71,4

67,0

69,6



Elever åk 9 som känner sig trygga i skolan

86,8

---

83,3



64

74

79



171

201

139



Personer som tidigare fått försörjningsstöd och som inte kommit
tillbaks ett år efter avslutat försörjningsstöd
Väntetid från beslut till inflyttning i boende enl. LSS
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Nyckeltal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Jämför

Omsorgs- och serviceutbud för brukare inom LSS grupp- och
serviceboende
Omsorgs- och serviceutbud för brukare inom särskilt boende
äldreomsorg
Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar

84

78

82



74

79

78



76

80

70



13

13

14



Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

98

105

---



Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta
eller studera inom 90 dagar
Andel miljöbilar

35

34

---



68,4

67,3

66,7



46

47

---



Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning

Ekonomi
Ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att kunna leverera
verksamheter med god kvalitet. Västerås stad har en stabil ekonomi men vi har
verksamheter som inte har en ekonomi i balans och vi har stora utmaningar
framåt som påverkar ekonomin. Genom en effektiv resursfördelning och god
kostnadskontroll kan vi hålla budget och komma till rätta med obalanser i
ekonomin.
Våra finansiella mål mäter att vi klarar våra långsiktiga åtaganden:
 Stadens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive
internbanken ska vara minst 40 procent
 Stadens resultat exklusive realisationsvinster och exploatering ska uppgå
till 2,5 procent av skatteintäkter
 Stadens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 1 miljard kronor.
Vi följer kostnadsutvecklingen per verksamhet i jämförelse med andra kommuner.
Styrkort
Övergripande mål
Vi har ekonomi i balans
Nyckeltal
Västerås stads soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser och exklusive internbanken ska vara
minst 40 procent
Västerås stads resultat exkl. realisationsvinster och
exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter

11

Utfall
2016
42,6

Utfall
2017
46,3

Utfall
2018
49,2

Mål 2022

2,1

2,5

1,0

2,5

40
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Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte
överstiga 1 miljard kronor

0 kr

0 kr

0 kr

< 1 mdkr

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Jämför

137 807

141 098

147 807



Följekort
Nyckeltal
Kostnad per inskrivet barn i förskola
Kostnad per elev i grundskola

86 629

90 663

92 723



Kostnad per elev i gymnasieskola

114 249

110 094

117 003



5 203

5 700

6 448



Kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg
Kostnad per invånare för personer med funktionsnedsättning
Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

5 524

5 629

6 033



213 794

211 118

215 428



-4,5 %

-5,1 %

saknas



Medarbetare
Att klara kompetensförsörjningen och att erbjuda stadens verksamheter jämlika
förutsättningar är stora utmaningarna. En proaktiv kompetensförsörjningsprocess
för hela staden som skapar förutsättningar att arbeta med en hållbar och
långsiktig kompetensförsörjning är viktigt för att klara det övergripande målet för
perspektivet. Att arbeta aktivt med jämlika villkor för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för alla medarbetare i Västerås stad är en förutsättning för att
kunna klara kompetensförsörjningen. Mål för detta arbete finns i HR-strategisk
inriktning 2018-2022 som beslutades av Kommunstyrelsen i januari 2019.
För att mäta utvecklingen används Nyckeltal kring hållbart
medarbetarengagemang (HME) från den årliga medarbetarundersökningen. Vi
följer övriga nyckeltal från HR-strategisk inriktning 2018-2022.
Styrkort
Övergripande mål
Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
Nyckeltal

Utfall
2016
77

Utfall
2017
78

Utfall
2018
80

Mål 2022

Hållbart medarbetarengagemang - Motivation

78

79

81

85

Hållbart medarbetarengagemang - Ledarskap

75

76

78

80

Hållbart medarbetarengagemang - Styrning

79

80

81

85

Hållbart medarbetarengagemang - Totalt

12
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Följekort
Nyckeltal

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Jämför

Ambassadörskap/intern stolthet

---

---

65%

*)

Kränkande särbehandling

8%

8%

7%

*)

Sexuella trakasserier

1%

1%

1%

*)

7,3%

7,1%

6,2%



---

---

69%

*)

Total sjukfrånvaro
Antal chefer som har max 35 medarbetare
*) Jämförelser med andra kommuner saknas

Strategiska utvecklingsområden
Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från fullmäktiges sida
för att uppnå strategiska mål för stadens utveckling under en mandatperiod.
Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den
kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i staden. De
strategiska utvecklingsområdena för perioden 2019-2022 är:




Kraftsamling Skola först
En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med trygga och trivsamma
stadsdelar/kommundelar
En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/organisation - med
fokus på Västeråsarnas behov.

Under hösten 2019 ska uppdragen konkretiseras. Se vidare under punkten
uppdrag.
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Uppdrag
1. Alla nämnder får i uppdrag att till höstens revidering av årsplan upprätta
styrkort för nämnden.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att konkretisera de tre strategiska
utvecklingsområdena, i samverkan med berörda nämnder och styrelser:
 Kraftsamling Skola först
 En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med trygga och
trivsamma stadsdelar/kommundelar
 En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/organisation
- med fokus på Västeråsarnas behov.
I uppdraget ingår att konkretisera mål, nyckeltal, aktiviteter, arbetsformer
och eventuell finansiering.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för att
skapa en varucentral med samordnad varudistribution med uppstart
2021.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en livsmedelsstrategi för
Västerås stad. Strategin ska hänga ihop med den regionala och den
nationella livsmedelsstrategin.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att
plastbanta Västerås stads verksamheter och minska nedskräpningen i
kommunen.
6. Kommunstyrelsen i samverkan med nämnden för idrott, fritid och
förebyggande får i uppdrag att se över hur det brottsförebyggande
arbetet ska vara organiserat. Till exempel ansvaret för den delen som är
kopplad till stads- och kommundelsarbetet. Uppdraget ska redovisas
under hösten 2020 så att en ny ansvarsfördelning kan vara på plats från
årsskiftet 2020-2021.
7. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna för kollektivtrafiken,
det innebär att egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska vara klart
i samband med avstämning av årsplan i december 2019. Medel för de
ökande kostnaderna för kollektivtrafiken 13,4 mnkr läggs i
budgetreserven.
8. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att ta fram en
modell för hur stads- och kommundelsarbetet ska vara organiserat.
Modellen utgår från de försöksverksamheter som genomförts bland annat
på Råby.
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Omvärldsanalys
Nytt kostnadsutjämningssystem
Under våren har förslaget till nytt kostnadsutjämningssystem, lite mera lika, varit
på remiss till samtliga kommuner och landsting. Förslaget innebär om det
genomförs en omfördelning mellan kommuner, så att glesbygdskommuner och
kommuner med minskande befolkning erhåller en högre ersättning i systemet.
Ersättningen kommer att betalas av de kommuner som förlorar i det nya
kostnadsutjämningssystemet. Västerås stad skulle förlora cirka 117 mnkr om det
nya kostnadsutjämningsförslaget genomfördes idag. Införandet kommer ske
under 3 år, med en effekt för Västerås stad på 46 mnkr år 1, 92 mnkr år 2 och 117
mnkr år 3.

Bostadspolitiskt stöd
Riksdagen beslutade i samband med beslut om statens budget för 2019 att
avveckla vissa bostadspolitiska stöd. Det stöd som avvecklades var bland annat
investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Ny läroplan för förskolan från 1 juli 2019
Förskolans läroplan (lpfö18) börjar gälla från och med 1 juli 2019. I den nya
läroplanen har bland annat begreppet som undervisning och förskollärarens
ansvar förtydligats. Undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga
aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande,
men är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner. Alla som ingår i
arbetslaget ska tillsammans främja barnens utveckling och lärande, vilket
förutsätter tillräcklig utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget har en bra
sammansättning. Förskollärarens ansvar kring innehållet i undervisning pekas ut,
liksom rektors. Från och med 1 juli är förskolans chefer rektorer, vilket innebär,
förutom att ansvaret tydliggörs, att nyanställda chefer skall gå den statliga
befattningsutbildningen.

Alla kursplaner i grundskolan ska revideras
Samtliga kursplaner i grundskolan ska revideras. Ökad betoning på
faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de
olika stadierna. Förutsatt att regeringen fattar beslut kan de reviderade
kursplanerna börja gälla från och med höstterminen 2020.
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Digitalisering inom skolan
Regeringen har fastslagit att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att
använda digitaliseringens möjligheter för att främja både kunskapsutveckling och
likvärdighet. Regeringens digitaliseringsstrategi från 2017 innehåller tre
fokusområden: ”Digital kompetens för alla i skolväsendet”, ”Likvärdig tillgång och
användning” samt ”Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter”.
Kraven på att huvudmannen kan tillhandahålla digitala verktyg av olika slag ökar i
och med införandet av nationella prov. Från 2022 ska alla nationella prov
genomföras digitalt. För att få tillgång till de digitala nationella proven på ett
säkert sätt och så att rätt elever och personal kan logga in till dem krävs att
skolorna är anslutna till en säkerhetslösning som verifierar behörigheten, en så
kallad identitetsfederation. Ett annat område där digitala verktyg blir viktiga är
inom så kallad ”datadriven skolutveckling”.

FN:s konvention om barnens rättigheter
Riksdagen har beslutat att FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) inkorporeras och gäller som svensk lag 2020. Den gällande
svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i
många fall går den längre. Inför att konventionen blir lag behövs en generell
kompetenshöjning. Under de första åren med lagen kommer följsamheten att
behöva bevakas, då det kommer att finns oklarheter hur lagen ska tillämpas.

Utredning om kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola
Regeringen har tillsatt en utredning om planering och dimensionering av
kommunal vuxenutbildning och gymnasieskola utifrån regionala och nationella
kompetensbehov, som ska presenteras i februari 2020. Den kan komma att
påverka nämnden under den senare delen av planeringsperioden.

LSS-området
Utredningen SOU 2018:88 föreslår att en ny LSS-lag ska tas fram. Utredningen
föreslår tre nya insatser med kommunalt ansvar. Utvecklingen för bedömning av
personlig assistans är fortfarande restriktiv för statlig assistansersättning från
Försäkringskassan. Det innebär att antalet personer som ansöker om personlig
assistans hos kommunen kommer att fortsätta öka och med det följer en
kommunal kostnadsökning för insatsen.
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Nationell statistik från Socialstyrelsen visar att antal personer med insatser enligt
LSS ökar i Sverige. Dels åldras fler personer med beviljade LSS insatser, dels räddas
allt fler personer som är svårt skadade eller traumatiserade, svårt sjuka eller för
tidigt födda. Inom personlig assistans ökar såväl antalet personer som antalet
timmar. De vanligaste LSS-insatserna för barn är korttidsvistelse och
avlösarservice. Den insats som ökar mest för vuxna, förutom personlig assistans,
är daglig verksamhet, bostad med särskild service och kontaktperson.

Förvaltarskap
Länsstyrelsen kommer under 2019 med riktlinjer avseende granskning och
lämplighetsprövning av ställföreträdare. Beroende på hur riktlinjerna är
utformade kan det komma att öka belastningen på överförmyndarnämndens
handläggning.
Högsta domstolen prövar om spelmissbruk kan vara grund för anordnande av
förvaltarskap. Om högsta domsolen kommer fram till att spelmissbruk är grund
för förvaltarskap utökas kriterierna vilket ökar ärendemängden för
överförmyndarnämnderna.
Den första juli 2017 trädde en ny lag om framtidsfullmakter och
anhörigbehörighet ikraft. Anhörigbehörighet ger anhöriga större möjligheter att
hjälpa en nära släkting med vardagliga ekonomiska angelägenheter. Tanken är att
reformerna på sikt skall minska behovet av godmanskap.

Kulturområdet
Sedan 2014 gäller den nya bibliotekslagen som anger att kommunerna är skyldiga
att se till att biblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla.
Regeringen beslutade om en museilag fr om 1 juli 2017. Lagen anger att
museerna, utifrån sina ämnesområden, bidra till samhället och dess utveckling
genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Utökad tillsyn enligt arkivlagen
Under 2019 och 2020 kommer Stadsarkivet att förbereda för en utökning av
uppdraget att utöva tillsyn enligt arkivlagen. Det finns ett förslag om att införa
offentlighetsprincipen och därmed även arkivlagen för enskilda utförare inom
vård, skola och omsorg. Om en utvidgning av offentlighetslagstiftning till enskilda
utförare beslutas, kommer det att påtagligt utöka stadsarkivets arbete och
verksamhet. Tillsynsuppdraget utökas med ca 60 nya tillsynsobjekt, vilket på sikt
kan innebära behov av resursförstärkning. Uttagande av taxa från enskilda
18

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

utförare innebär en ökad administration och bedöms endast till en liten del kunna
finansiera det utökade uppdraget.

Tillståndsverksamhet
I december beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter.
Från 1 juli 2019 krävs tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel med
tobaksvaror.

Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt
beslutsfattande, på alla nivåer och i planering och utförande av verksamhet.
Västerås stad har förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet
systematiskt i alla stadens verksamheter.
Jämställdhet i skola och förskolan handlar om att flickor och pojkar möts och
arbetar tillsammans, prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med
samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Skolan och
förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens
lärande, val och utveckling. Enligt en granskning av Skolinspektionen framkom att
jämställdhetsuppdraget inte genomsyrar de granskade förskolornas verksamhet.
Åtgärder är att vidareutveckla arbetet med att åstadkomma könsneutrala miljöer
som är kreativa och utforskande samt att inkludera jämställdhet i det
systematiska kvalitetsarbetet. Grundskolans utvecklingsarbete för
jämställdhetsintegrering behöver systematiseras och stärkas under
planeringsperioden bland annat genom att jämställdhetsarbetet arbetas in i
verksamhetsplaner. Särskilt kommer analyser göras över elevers könsstereotypa
utbildnings- och yrkesval, pojkars lägre kunskapsresultat och flickors högre
upplevda stress i skolarbetet. Skolorna måste stärka sitt värdegrundsarbete
avseende jämställdhet. Inom vuxenutbildningen väljer kvinnor i högre
utsträckning vidareutbildning mot högskola och män i högre grad yrkesutbildning
eller deltar i arbetsmarknadsinsatser. Yrkesutbildningar som domineras av män är
betydligt dyrare än teoretiska kurser, där kvinnor dominerar. Utvecklingsinsatser
planeras för att erbjuda arbetsmarknadsinsatser som bättre intresserar kvinnor,
samt att stimulera till icketraditionella val inom vuxenutbildningen.
Totalt var 1 033 unika personer placerade i åtgärder hos individ- och
familjenämnden under 2018. Av dessa var 42 % kvinnor och 58 % män.
I nämnden för personer med funktionsnedsättning är det fler män än kvinnor som
fått beviljade insatser enligt LSS. Den 1 oktober 2018 var det 739 män och 429
kvinnor som hade verkställda insatser enligt LSS. Antalet män ökade också mer än
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antalet kvinnor jämfört med föregående år. Ledsagarservice är den enda insatsen
där antalet kvinnor var fler än antalet män.
En granskning har gjorts av 30 biståndsbeslut för hemtjänst. Resultaten visade att
kvinnor i den granskade åldersgruppen 80 år och äldre, i större utsträckning än
män, ansöker om tillredning av måltider, ledsagning och aktivitet. Relaterat till
hela befolkningsmängden ansöker männen i samma utsträckning, eller mer, om
insatsen distribution av matlåda. Män beskrivs oftare i termer av vad de klarar
själva, vilket inte är lika ofta i utredningar för kvinnor. För samboende par beskrivs
kvinnans ansvar i förhållande till mannen i större utsträckning. Granskningen visar
inga skillnader mellan män och kvinnor på beviljad tid. Andelen avslag och bifall
visar inte heller några skillnader.
Under 2017 visar Omnibusundersökningen en signifikant skillnad mellan kvinnors
och mäns nyttjande av kultur respektive idrotts- och friluftslivssatsningar. Män är
mer aktiva inom idrottslivet och att kvinnor är mer aktiva inom kulturlivet. När det
gäller friluftsliv är män och kvinnor ungefär lika aktiva. Tendensen de senaste åren
är att kvinnor utnyttjar även idrotts- och friluftslivsmöjligheterna mer än män. De
enskildas egna intressen styr det val som Västeråsarna gör när de använder sig av
det som staden erbjuder. Genom att göra en genusanalys av
enkätundersökningen och jämföra den med nämndernas anslag kan vi se att
Västeråsarna utnyttjar nämndernas totala erbjudanden på ett jämställt sätt.

Planeringsförutsättningar 2020-2023 för Västerås
stad
Det svenska konjunkturläget
Den starka svenska högkonjunkturen börjar nu mattas av. Det finns många tecken
på att den globala handeln blir svagare. Tillväxtutsikterna är dämpade, inte minst i
i Tyskland som har stor påverkan på svensk ekonomi. Bedömningen är att det blir
en låg BNP-tillväxt. Det beror främst på en svag inhemsk efterfrågetillväxt.
Dämpningen beror på sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för
övriga investeringar inom näringslivet. Offentliga investeringar väntas däremot
öka starkt både i år och nästa år. Det beror också på en avmattning av svensk
exportindustri. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 1,4 % både 2019 och 2020,
från att ha varit 2,4 % under 2018.
Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser ut att upphöra.
Framförallt bedöms sysselsättningen inom bygg och tillverkningsindustri att
minska. SKL bedömer att vändpunkten kommer under 2019. Både antalet
sysselsatta och antalet timmar bedöms minska. Men den förväntade
20

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med en fördröjning på
arbetsmarknaden. Bedömningen är att arbetsmarknaden fortsätter att vara stark
och sysselsättningsgraden ligger på en hög nivå även under 2020. Fån och med
2021 bedöms arbetslösheten nå den uppskattade jämviktsarbetslösheten, 6,8 %.
I 2019 års vårproposition betonas den kraftiga ökningen av barn, unga och äldre. I
januariavtalet finns löften om ökade statsbidrag. Nivån på statsbidragens ökning
är inte tydligt uttryckt med nivån 5 miljarder 2020 har diskuterats.
Nyckeltal för den svenska
ekonomin
BNP
Sysselsättning, timmar *
Relativ arbetslöshet procent
Timlön nationalräkenskaper
Timlön konjunkturlönestatistik
Inflation KPIF
Inflation KPI
Realt skatteunderlag
Befolkning, 15-74 år

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,4
2,1
6,7
2,5
2,3
2,0
1,8
1,0
1,1

2,4
2,4
6,3
2,2
2,6
2,1
2,0
1,1
0,8

1,4
0,9
6,3
2,8
2,9
1,7
2,0
1,2
0,5

1,4
-0,4
6,5
3,1
3,2
1,9
2,4
0,3
0,4

1,4
-0,2
6,8
3,2
3,2
1,8
2,4
0,3
0,4

1,5
0,4
6,8
3,3
3,3
2,0
2,6
1,0
0,5

Källa: SKL cirkulär 19:20.
*Kalenderkorrigerad
Där inte annat anges är det procentuell förändring som gäller.

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag
Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under de senaste åren.
Skatteunderlagsprognosen bygger på den samhällsekonomiska bild som beskrivs i
omvärldsanalysen. Skatteunderlagets tillväxt bedöms få en tydlig inbromsning.
Det beror både på att löneökningarna avtar och att grundavdraget för personer
som fyllt 65 år höjdes 2019. SKL:s bedömning är att ökningstakten fortsätter att
avta under 2019, vilket beror på att sysselsättningen ökar långsammare. Minskat
antal sysselsatta timmar motverkas delvis av en stigande löneökningstakt.
Prognosen för 2020 är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en svagare
sysselsättningsutveckling och en minskning av antalet timmar. I den senaste
prognosen (SKL maj) bedöms ökningstaken för skatteunderlaget vara 3,1 % 20202021 och öka till 3,7 % 2022.
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Skatteunderlagsprognoser,
procentuell förändring

2017

SKL maj
Regeringen apr
ESV mars
SKL feb

4,5

2018

2019

2020

2021

2022

Totalt

3,6
3,9
3,6
3,6

3,0
3,0
3,3
2,9

3,1
3,2
3,5
2,9

3,1
3,5
3,1
3,8

3,7
3,8
3,1
4,0

17,5
18,8
17,8
18,5

Den av regeringen fastställa uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019 som ligger
till grund för preliminär utbetalning av kommunalskatt 2019 är 1,040 respektive
1,039.

Skatteintäkter och statsbidrag
Budget för 2020 baserar sig på SKL:s skatteunderlagsprognos från 2 maj 2019,
justerad för en befolkningsökning enligt Västerås stads befolkningsprognos per
april 2019. Skatteintäkter och statsbidrag bedöms bli totalt 8 803 mnkr 2020,
vilket är cirka 60 mnkr mer än prognosen i december som planeringsinriktningen
baserade sig på.
Förändringen i skatteintäkterna beror på att ny befolkningsprognos visar på en
högre befolkningsökning än tidigare, men även att preliminära uppgifter för
kostnadsutjämningssystemet och LSS-utjämningen för 2020 medför cirka 50 mnkr
ökade intäkter för Västerås stad.
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Tabell, prognos för ökning av skatteintäkter, utjämning med mera i mnkr.
Skatteintäktsökningen bedöms bli 359 mnkr 2020 med gällande
befolkningsökning. Därefter minskar ökningen till 274 mnkr 2021 när konjunkturen
bedöms bli lite svagare. Från 2022 och framåt blir ökningen något högre.
Prognosen tar inte med effekten om det nya kostnadsutjämningssystemet införs.
Om det nya kostnadsutjämningssystemet som varit på remiss beslutas och införs
från 2021 bedöms skatteintäkterna minska med 46 mnkr 2021, 92 mnkr 2022 och
117 mnkr 2023 jämfört med SKL:s skatteintäktsprognos. Det skulle innebära att
skatteintäktsökningen landar på 2,6 %, 3,0 % respektive 3,5 % för åren 2021-2023.

Befolkningsutveckling
Den senaste befolkningsprognosen från april 2019, visar en befolkningsökning
med cirka 2 240 personer 2020 och därefter cirka 1 900- 2 000 personer per år.
Den nya befolkningsprognosen innebär en något högre bedömning än föregående
års befolkningsprognos. Västerås befolkningsprognos visar en högre årlig ökning
än bedömningen för riket totalt.
Antal invånare Västerås
kommun
Antal invånare 31/12
prognos 2019
Årlig förändring
prognos 2019
varav 65-79 år
varav 80 år och äldre
80 år och äldre,
årlig förändring

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

150
134

152
078

154
178

156
417

158
221

160
185

163
016

1,3%

1,4%

1,5%

1,2%

1,2%

1,8%

21
618

21
649

21
749

21
857

21
909

21
954

21
939

7 739

7 889

8 109

8 292

8 514

8 810

9 170

1,9%

2,8%

2,3%

2,7%

3,5%

4,1%

Under perioden bedöms antalet äldre öka med drygt 2 procent i början av
planeringsperioden och drygt 4 procent 2023. Det är främst i åldersspannet 80 år
och äldre som det största vårdbehovet finns.
Under perioden 2019 till 2023 bedöms barn i förskola och elever öka med cirka
3 320. Antalet grundskoleelever ökar med cirka 1 510 elever, gymnasiet ökar med
1 280 elever och förskolan bedöms öka med cirka 540 elever.
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Totalt barn och
elevantal

Förskola

Utfall
2018

Ram
2019

2020

2021

2022

2023

Förändring
2023-2019

8 292

8 414

8 541

8 636

8 760

8 951

537

1 790
10 285
4 974
229
482
17 760

1 838
10 467
5 175
233
503
18 216

1 859
10 709
5 350
241
514
18 673

1 871
10 897
5 486
246
526
19 026

1 882
11 101
5 562
250
552
19 347

1 915
11 312
5 670
255
573
19 725

77
845
495
22
70
1 509

Fritidshem

6 725

7 013

7 214

7 272

7 323

7 438

425

Gymnasie
Särskola
Gymnasie totalt
Elever totalt (exkl
fritidshem)

5 040
120
5 160

5 293
127
5 420

5 654
124
5 778

5 987
125
6 112

6 268
127
6 395

6 569
129
6 698

1 276
2
1 278

31 212

32 050

32 992

33 774

34 502

35 374

3 324

Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9
Särskola
Skultuna åk F-9
Grundskola totalt

Aktuellt ekonomiskt läge i Västerås stad
Västerås stad hade ett positivt resultat 2018 som var 344 mnkr, vilket kraftigt
översteg budgeterat resultat 150 mnkr. I resultatet ingick realisationsvinster totalt
200,1 mnkr och vinster från exploateringsverksamhet med 116,2 mnkr och
avsättning för miljöskulder i hamnen med 84,8 mnkr. Resultatet exklusive
jämförelsestörande poster var 85 mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 8 070 mnkr, vilket var 11 mnkr
mer än budget. Verksamhetens nettokostnad exklusive realisationsvinster och
resultat av exploateringsverksamhet blev 120 mnkr högre än budget.
Verksamhetens kostnadsavvikelse beror främst på de stora underskotten inom
individ- och familjenämnden 96 mnkr och inom nämnden för personer med
funktionsnedsättning 30 mnkr. Äldrenämnden redovisade ett överskott på 46
mnkr, främst pga minskat antal hemtjänsttimmar.
Prognos för Västerås stads resultat 2019 är 123 mnkr vid delårsbokslut per 30/4.
Nämndernas prognos är totalt en budgetavvikelse med -121 mnkr jämfört med
budget. Det är endast kommunstyrelsen och fastighetsnämnden som redovisar
ett positivt resultat. Störst problem finns inom individ- och familjenämnden med
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119 mnkr i förväntat underskott, nämnden för funktionsnedsättning -21 mnkr och
utbildning och arbetsmarknad -25 mnkr.
I prognosen finns jämförelsestörande poster som omfattar 88 mnkr. Prognos för
årets resultat exklusive jämförelsestörande poster landar på 35 mnkr. Det ska
jämföras med årets budget på 170 mnkr. Budget för årets resultat i förhållande till
skatteintäkter är 2 procent, men prognos är 0,4 procent.

Budgeterat resultat 2020
I årsplan 2020 föreslås resultatet vara 128 mnkr, vilket innebär 1,5 % av
skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning. Det är 42 mnkr lägre än
resultatet i budget 2019 som är 170 mnkr. Det föreslagna resultatet innebär en
lägre ambitionsnivå än målet 2,5 procent. Det är av största vikt att upprätthålla
resultatmålet för att finansiera de höga investeringarna under
planeringsperioden.

Budgetreserv
Inför 2020 föreslås att budgetreserven blir 37,4 mnkr, dvs en ökning med 7,4
mnkr. 13,4 mnkr av detta är öronmärkt för kostnadsökning 2020 för
kollektivtrafiken. Under hösten har tekniska nämnden fått i uppdrag att göra en
översyn av kollektivtrafiktaxan för att öka självfinansieringsgraden. Av den
anledningen fördelas inte beloppet ut i ramarna nu.
Under 2020 finns en resultatförstärkning av engångskaraktär som avser det
resultat som uppstår när flyktinggrupp 2017 avslutas och ej använda
flyktingmedel resultatförs. Det omfattar totalt 45 mnkr. Eftersom att motsvarande
minskning kommer att erhållas 2021 finns det behov av en stor budgetreserv.
Budgetreserven behövs framförallt om det blir vikande skatteintäkter eller om det
uppstår underskott i olika nämnder. Nämnder som har ekonomiska obalanser är
individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade och
hemtjänstverksamhet.
Under 2020 föreslås att det inte blir någon resultatöverföring eller uttag av social
resursfond, vilket normalt är delar som bekostas av budgetreserven.
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Ekonomiska förutsättningar 2020-2023
De kommande åren ser vi stora kostnadsökningar för välfärden. Det kommer att
skapa ett hårt tryck på kommunala ekonomin, med risk för behov av besparingar.
Färre ska försörja fler
Västerås befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år respektive 65 år och äldre,
där efterfrågan av kommunal service är som störst, än åldersgruppen 20-64 år,
där det största skatteunderlaget finns. Den så kallade försörjningskvoten ökar
både för Västerås kommun och för riket i stort. Det brukar allmänt beskrivas som
att ”färre ska försörja fler”. Detta läge bedöms kommunerna befinna sig i de
närmaste 15 åren.
Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens
verksamhet ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag, om
verksamheten bedrivs på samma sätt idag och med samma omfattning. Det
kommer också att innebära stora behov av investeringar samt betydande
svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal.
Stora investeringsbehov
Samtidigt som intäkterna inte ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen, finns
det ett stort behov av att investera i verksamhetslokaler och infrastruktur.
Investeringarna i skollokaler föranleds både av ett ökat elevantal, av att flera
skolor byggda på 70-talet är i behov av renovering. En omdaning av strukturen för
skolor skapar investeringar, förskolor integrerade med skolor flyttas ut för att
skapa utrymme för grundskolan och små förskoleenheter fasas ut successivt för
att få lägre verksamhetskostnad. Årskurs 6 flyttades över till högstadiet cirka år
2009, men flyttar nu successivt tillbaka till mellanstadiets lokaler. Det medför
kapacitetsproblem på F-6-skolorna.
Västerås har av tradition haft många servicehuslägenheter för äldre och färre
äldreboenden. Eftersom det är svårt att kunna erbjuda vård med god arbetsmiljö i
trånga lägenheter med små och ibland gemensamma toaletter, sker en successiv
förändring så att flera nya äldreboenden etableras på kort tid. Samtidigt är två
stora utvecklingsprojekt påbörjade, en utveckling av hamnen och en utveckling av
stationsområdet Mälarporten.
Investeringsbehovet har ökat de senaste åren, men bedöms kulminera under
kommande planeringsperiod. De årliga investeringsbehoven är cirka 1,8-2,0
miljarder kronor.
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För att sänka investeringsutgifterna kommer det bli nödvändigt att prioritera
investeringarna i större omfattning än tidigare. Även om investeringsnivåerna
minskas något kommer Västerås stad troligen behöva börja låna inom en 3-5
årsperiod för att finansiera de planerade investeringar.
Nettoinvesteringar, mnkr
2 500
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0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Kommentar
Diagrammet ovan visar nettoinvesteringar från 2012 till 2018 och därefter
planeringen för 2019-2023. Från att ha relativt måttliga investeringar på mellan
300-500 mnkr ökar investeringarna snabbt till höga nivåer.
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Intäkts- och kostnadsökningar 2020-2023
Förändring jämfört föregående år

Budget Förslag Förslag Förslag Total
2020
2021
2022
2023

Intäkter
Skatteintäktsökning
Utdelning Stadshus AB ökar
Resultat flyktingmottagning 2017
Ettårssatsning försvinner (bla val)
Kostnader
Demografisk effekt
Generell kompensation nämnder
Satsning utifrån 140-punktsprogram
Ettårssatsning
Besparingsbehov
Besparing administration
Budgetreserv exkl kollektivtrafik
Pensionskostnad ökar
Förändrad redovisning av investeringar
Ökad internhyra

358,6
17,0
45,0
9,0

273,6

-261,1
-75,0
-88,8
-1,2

-236,7

317,1

349,2

-45,0
1,2

5,2

-208,8
-43,3

-236,0
-86,1

-942,5
-204,4
-88,8
-6,4
75,0
29,0
6,0
-31,7
-10,0
-20,0

-5,2
75,0

29,0
6,0
-10,6
-10,0

1298,5
17,0
0,0
15,4

-21,1
-10,0

-10,0
-13,5
-10,0
-10,0

-13,5
0,0
-10,0

Ökad kapitalkostnad infrastruktur
Effekt av tidigare beslut
Kollektivtrafik ökad kostnad
Avkastningskrav sänks (FN)
Lögarängsbadet
Kraftsamling city
Friidrottsarena
MBR, ökat driftbidrag

-14,8
-20,5
-13,4
-2,0
-1,2
-1,0

-17,9
-2,7
-9,3

-7,0

-2,7

-7,5
-2,8

-2,9

-59,7
-33,2
-42,7
-2,0
-1,6
-1,0
-7,5
-15,4

Resultat (1,5 % av skatteintäkterna)

128,0

132,0

138,0

144,0

542,0

-0,4

Besparingsbehov för att kunna bekosta fler skolor, äldreboenden med mera
Skatteintäkterna bedöms få en ökning med 359 mnkr 2020, året därefter är
ökningen väsentligt mindre och bedöms omfatta 274 mnkr. Därefter bedöms
skatteintäkterna öka successivt till 317 mnkr 2022 och 349 mnkr 2023. I
sammanställningen är inte effekter av nytt kostnadsutjämningssystem medtaget. I
budget 2020 är resultatet när flyktinggrupp 2017 avslutas medtaget, totalt 45
mnkr. Det är en engångseffekt som medför att intäkterna 2021 blir 45 mnkr lägre.
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Om man ger pris- och lönekompensation på cirka 2 % motsvarar det en
kostnadsökning med cirka 160-170 mnkr per år. Av den ekonomiska
sammanställningen framgår att om skatteintäkterna inte ökar mer kommer det
krävas besparingar på cirka 80 mnkr 2021. År 2022 respektive 2023 är
bedömningen att det finns cirka 40 mnkr respektive 90 mnkr att kompensera
nämnder för pris- och löneökningar Det innebär i praktiken besparingar på cirka
240-250 mnkr 2021, 120-130 mnkr 2022 och 70-80 mnkr 2023 enligt nuvarande
skatteintäktsprognos.
Demografi och volymer per område

Budget Förslag Förslag Förslag Total
2020
2021
2022
2023

Skolverksamhet
Äldrenämnden
Personer med funktionsnedsättning
Individ och familjenämnden
Övrigt

131,8
36,8
33,8
50,0
8,7

126,7
49,6
31,8
27,5
1,1

115,6
30,0
31,8
30,3
1,1

154,5
47,2
22,1
11,1
1,1

528,5
163,6
119,5
118,9
12,0

Totalt

261,1

236,71

208,8

236,0

942,5

varav lokaler/boenden
Hyreskostnad/kapitalkostnadsökning

88,9
110,6

124,7
145,8

106,5
137,6

103,5
117,1

423,6
511,1

Den demografiska effekten bedöms betyda kostnadsökningar på 210-240 mnkr
per år. Stor del av kostnaden är kopplade till nya lokaler och boenden, se tabell
nedan.
Antalet elever bedöms öka med cirka 3 325 de närmaste 4 åren, jämfört med
antal elever i årsplan 2019. Den stora elevökningen medför behov fler förskolor
och skolor, som hyrs in, byggs ut eller byggs nya. En stor del av kostnadsökningen
är relaterade till ökade lokalbehov.
Kostnaden för äldreomsorgen ökar i trappsteg när nya äldreboenden tas i drift.
Kostnaden för drift av ett äldreboende är cirka 0,5 mnkr per plats och år. Det
innebär samtidigt en minskning av hemtjänstkostnaden för motsvarande antal
individer. I slutet av 2019 öppnar Karlslund hus C, där 50 servicehuslägenheter har
byggts om till 40 äldreboenden. Under 2021 planeras att öppna nya äldreboenden
både på Södra Källtorp och Öster Mälarstrand med totalt 210 lägenheter. I den
ekonomiska planeringen finns med ytterligare 1 äldreboende i slutet av 2022 och
därefter bedöms nästa öppna under 2024.
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Internhyresmodellen behöver ses över så att energibesparingsinvesteringar blir
finansierade. För att finansiera dessa har fastighetsnämnden minskat sina
underhållsåtgärder. Kostnaden för genomförda energibesparingsinvesteringar
bedöms omfatta cirka 20 mnkr 2020. Alternativet är att behålla en låg
underhållsnivå och därmed försämra standarden på fastighetsbeståndet.
De planerade idrottssatsningar som ingår redovisas nedan. År 2020 invigs den nya
innebandyhallen på Rocklundaområdet. Den kommer att hyras in och bedöms
kosta drygt 14 mnkr totalt i ökad nettokostnad. Det planeras ett nytt utomhusbad
på Lögarängen som invigs våren 2020 och det byggs nya omklädningsrum på
Bäckby. Det planeras att bygga en ny friidrottsarena på Rocklunda klar cirka 2022,
med en driftskostnad på cirka 8 mnkr per år. Den kommer att hyras in.
Kostnadsökningen för kollektivtrafik bedöms vara cirka 10 mnkr per år.
Förhoppningsvis kan den siffran inrymma en mindre kapacitetsökning för
kollektivtrafiken, men inga stora satsningar.
Hamnens utveckling innebär omfattande investeringar och driftskostnader under
perioden. Kostnadsökningen består av nettokostnad mellan ökad ersättning från
Mälarhamnar för de delar de ska bekosta och ökad kapitalkostnad under
perioden. Det innebär en kostnadsökning på cirka 16 mnkr under perioden, 6
mnkr 2020 och ytterligare 10 mnkr 2022.
Det finns årligen ökande kapitalkostnader för infrastrukturinvesteringar, som
bedöms variera mellan 13-18 mnkr per år, beroende på investeringsnivåer.
I denna kostnadssammanställning ingår inte några satsningar varken inom skola,
kollektivtrafik eller inom någon annan verksamhet. Projekt Mälarportens tidsplan
och kostnadspåverkan är osäker och ingår inte i denna sammanställning.

Finansiering av investeringar
Förutsatt att kommunens ekonomiska resultat uppgår till 1,5 % av skatter och
generella statsbidrag, avskrivningarna cirka 330 mnkr 2020 för att därefter öka
med cirka 30 mnkr per år och försäljning av anläggningstillgångar/resultat av
exploateringsverksamhet är cirka 100 mnkr årligen kan kommunen finansiera
investeringar som omfattar cirka 590 mnkr 2020. Finansieringsförmågan ökar till
730 mnkr vid planeringsperiodens slut.
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Finansiering av investeringar

2019

2020

2021

2022

2023

20192023

Budgeterat resultat

123

128

132

138

144

665

Försäljning anläggningstillgångar

100

100

100

100

100

500

Miljöskuld, användning

-46

-22

-26

41

54

75

74

70

313

Avskrivningar

300

330

360

390

420

1 800

Summa finansiering

518

590

641

702

734

2 667

Årets investering (100 %)

1 646

1 857

1 831

1 933

2 168

9 435

Årets investering (70 %)

1 152

1 300

1 282

1 353

1 518

6 604

Årets investering 900 mnkr

1 150

900

900

900

900

4 750

-1 128
444

-1 267
-823

-1 190
-2 013

-1 231
-3 245

-1 434
-4 678

-5 122

-634

-710

-641

-651

-783

-2 786

938

228

-413

-1 065

-1 848

-632

-310

-259

-198

-166

940

630

371

172

6

Pensionsskuldsavsättning

-94

Finansiering, årets inv enligt plan
Kassaflöde
Kassa UB
Finansiering, årets inv 70 %
Kassaflöde
Kassa UB
Finansiering, årets inv 900 mnkr
Kassaflöde
Kassa UB

Västerås stads nettotillgångar var 1 572 mnkr vid ingången av 2019.
Nedanstående tabell visar hur tillgångarna sjunker i olika hastighet beroende på
hur omfattande investeringarna är. Om investeringarna uppgår till 100 % av
investeringsplanen omfattar det totalt 9,4 miljarder 2019-2023 och det medför ett
lånebehov på 4,7 miljarder vid slutet av 2023.
Om investeringarna uppgår till 70 % av investeringsplanen blir det totalt 6,6 mnkr
och lånebehovet bedöms vara 1 900 mnkr vid slutet av 2023.
Om investeringarna omfattar 900 mnkr från 2020 bedöms nettotillgången vara
cirka 0 mnkr vid 2023 års slut.
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Långsiktigt hållbart bedöms investeringar som är cirka 700-1 000 mnkr vara,
eftersom att investeringarna även medför ökade lokalkostnader/kapitalkostnader.
2 000
940
0
År 2019

År 2020

År 2021

År 2022

År 2023

-2 000
-4 000
-6 000
Årets investeringar 100 % av plan

Årets investeringar 70 % av plan

Årets investeringar 900 mnkr

De planerade investeringarna/inhyrningar bedöms medföra ökningar för
kapitalkostnad/hyreskostnad som är 110-120 mnkr 2020-2021, 165 mnkr 2022
och 180 mnkr 2023. Beloppen är exklusive mediakostnader som hyresgästen
finansierar.

Investeringsplan 2020-2023
Planerade investeringar 2020 omfattar totalt 1 857 mnkr. Investeringar i
fastigheter för skolverksamheter omfattar cirka 410 mnkr, hamnens utveckling
434 mnkr, boenden cirka 200 mnkr, infrastruktur 250 mnkr, Mälarporten 225
mnkr och övriga nämnder 133 mnkr.
Processen att bygga fastigheter har utvecklats. Västerås stad har tagit fram ett
ramfunktionsprogram för grundskolor och gruppbostäder i samarbete med fyra
Mälarstäder. Det finns ramfunktionsprogram för äldreboenden, förskolor och
kontor sedan tidigare. Det underlättar arbetet med framtagande av lokalprogram
och underlag vid upphandling. Det sätter också ramar för vad som ska ingå i
projekten.
Stora investeringar 2020 är byggnation av Mälarparksskolan, äldreboendet på
Öster Mälarstrand, Irstaskolan och Lögarängens utomhusbad. Dessa projekt är
upphandlade. Utveckling av hamnen består av flera delprojekt. Flera av
delprojekten har anbudsöppning under maj och juni och kommer ha avtal inom
kort. För projektet Mälarporten har inte beslut om genomförande fattats än. Det
finns en viss risk att projektet försenas något i tid. Totalt bedöms
genomförandegraden för investeringar bli högre än tidigare. Målsättningen är att
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genomföra 70 % av planerade investeringar, vilket innebär att investeringarna
2019 bedöms omfatta 1,3 miljarder.
Den höga investeringsnivån beror till stor del på demografiska förändringar, fler
barn i förskolan och fler elever i skolan, ett stort underhållsbehov av äldre
skollokaler och ett behov av att utveckla infrastrukturen och hamnen i Västerås.
Antalet äldre med vårdbehov ökar successivt. En stor andel av boendena i
Västerås stad är servicehuslägenheter. Vissa av servicehuslägenheterna klarar inte
dagens krav på arbetsmiljö för att klara omvårdnadsbehov. En utbyggnad med fler
äldreboenden har påbörjats. Det finns även behov av mindre gruppbostäder och
servicelägenheter för personer med funktionsnedsättning.
Skolverksamhet
Boenden

225
411

Idrott och kultur

434
203
73

133
254

92

31

Övriga
fastighetsinvesteringar
Exploateringsinvesterin
gar
Infrastruktur
Övriga nämnder
Hamnen
Mälarporten

Diagrammet visar fördelningen av investeringarna 2020, totalt 1 857 mnkr. Övriga
nämnder är bland annat datorer till skolelever och anställda knappt 50 mnkr och
förbrukningsinventarier per nämnd.
En växande stad medför ökat behov av infrastrukturinvesteringar, till exempel
gator och parker.
Exploateringsinvesteringar, dvs främst infrastruktur för exploateringar planeras
för cirka 400 mnkr under perioden. I beloppet ingår köp av mark för 200 mnkr.
Investeringar

Total nettoinvestering
Genomförandegrad 70 %

2020

2021 2022 2023 Total

1857 1831 1933 2168 7789
1300 1282 1353 1518 5452
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För planeringsperioden planeras investeringar för totalt 7,8 miljarder kronor. Med
en genomförandegrad på 70 % innebär det cirka 5,5 miljarder under perioden.

Förskolor
Behovet av nya förskolor beror både på att befolkningen ökar men också på att en
del av verksamheten idag bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga. I vissa
områden är förskolan lokaliserad tillsammans med grundskolan och när
elevantalet inom grundskolan ökar är ambitionen att flytta förskoleverksamheten
till andra lokaler för att skapa utrymme för grundskolans behov.
Små förskoleenheter kostar mer att driva. Ambitionen är att ha minst 4
avdelningar i nya förskolor. Mindre förskolor kommer successivt att avvecklas
under perioden, varför nettoökningen av antalet platser inte är lika stor som
antalet platser som byggs.
Förskola

Investeringar
Barkarö Gotö
Brandthovda
Bäckby (Rösegård)
Enhagen ombyggnad
Gäddeholm etapp 3 och 4
Håkantorps förskola
Hökåsen förskola
Irsta
Isolatorn (Gideonsberg)
Norra Vallby (förstudie)
Pettersberg
Rönnby (ombyggnad)
Skallberget
Storängen
Sätra etapp 1
Sätra etapp 2
Vetterstorp/Vetterslund
Öster 1 (Malmaberg)
Öster 3 (Haga, Markörgatan)
Österby förskola (Dingtuna)

Antal
nya

36
36
72
144
72
72
36
72
0
72
0
36
72
72
144
72
0
0
72

Planerade inhyrningar
Hammarby
Ö Mälarstrand (Valfisken)
Förseglet

36
36
72
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2020 2021 2022 2023 2024 Total

72
144
144
36
144
144
72
36
72
72
72
72
72
144
72
72
72
72

72
72
72

72
144
144
36
144
144
72
36
72
0
72
0
72
72
72
144
72
72
72
72
0
72
72
72

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

Förskola

Antal
nya

Klockartorpet
Södra Källtorp
Kopparlunden mitt
Kopparlunden syd
Kopparlunden nord
Totalt antal platser
Nettotillskott platser
Prognos ökat antal elever
Andel i kommunal skola 64 %
Nettoökning (platsereleveökning)

2020 2021 2022 2023 2024 Total

72
72
36
72
72
1 548

72

72
72
72
72
72

288 1080
216 720
123 193
79 124

576
540
140
90

2 160
1548
674
431

137

450

1 158

72
72
72
72
144
36
121
77

72
36
97
62

-41

-26

596

Grundskolor
Behovet av nya grundskolor ökar i takt med befolkningsökning och
bostadsbyggande. Till höstterminen 2019 kommer en ny skola för årskurs F-3 att
invigas på Gäddeholm. Skolan bedöms redan ett år efter start ha för låg kapacitet.
Därför planeras en paviljong i anslutning till skolan med inflyttning höstterminen
2020.
Mälarstrandsskolan är upphandlad och ska vara klar till höstterminen 2021. Den
kommer att ersätta Storängsskolan, som troligen avvecklas. Större utbyggnader av
Emausskolan och Fridnässkolan planeras vara klara hösten 2022. På Emausskolan
flyttar förskolan ut ur grundskolans lokaler och befintliga förskolelokaler ska
anpassas för att driva grundskoleverksamhet. På Fridnäs krävs först en
detaljplaneändring innan en ny skola kan byggas.
Inför 2023 planeras 2 nya skolor stå färdiga, Hässlöskolan och en ny skola på
Vetterstorp/Hammarby. Lokaliseringen för skolan på Vetterstorp/Hammarby är
under utredning. Om en ny skola byggs på Hammarby/Vetterstorp är tanken att
den ska ersätta Sta Gertrud. En utbyggnad av Gäddeholmsskolan till en F-6-skola
planeras i nuläget att vara klar till terminstart 2023.
Under perioden är tre större renoveringsprojekt redan beslutade, Irstaskolan,
Blåsboskolan och Rönnbyskolan. I Irsta ersätts nuvarande skola av en helt ny
skola. Samtidigt skapas cirka 150 nya platser. I Blåsboskolan har
förskoleverksamheten lämnat grundskolans lokaler. Planering för en upprustning
av Blåsboskolan pågår, där skolan kommer få en bättre utemiljö och bli tillgänglig.
Det kommer bli 2 nya klassrum, där det tidigare bedrevs förskoleverksamhet.
Planering har startat för att renovera Persboskolan i Skultuna och att bygga en ny
skola på Vallbyområdet som kallas Vedboskolan. Persboskolan är 60 år och har
inte genomgått någon större renovering under sin livslängd. Det kan vara aktuellt
att bygga en ny skola för att ersätta Persboskolan. Även skolan på Norra Vallby är
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sliten och i behov av renovering. En förstudie pågår för att se om det kan vara
bättre att bygga en ny skola, Vedboskolan för områdets behov. I samband med
det ses skolbehovet för hela Vallby/Hagaberg/Vedbo/Södra Källtorp över.
Utöver det planerade investeringarna utreds behov av kapacitetsökning på
ytterligare åtta skolor och hur det löses på bästa sätt. Dessa projekt har inte
kommit så långt i planeringen, varför de saknar tidssättning och bedömd
investering i dagsläget. Mot slutet av planeringsperioden planeras en ny
högstadieskola i ett centralt läge.
Grundskola

Platser
netto

Bjurhovda idrottshall
Blåsboskolan F-6 renovering
Brandthovdaskolan F-6, utbyggn
Emausskolan F-6, utbyggnad
Fridnässkolan F-6, utbyggnad *
Fridnäs paviljong F-6
Gäddeholmsskolan F-6, ny *
Gäddeholmsskolan paviljong
Hammarby/Vetterstorp F-6, ny
Hässlöskolan F-6, ny
Högstadieskola centrum 7-9, ny
Irstaskolan F-9, utbyggnad
Mälarparksskolan F-6, ny
Norr om centrum, renovering
Persboskolan F-9, renovering
Rönnbyskolan F-8, renovering
Sätra F-6, ny
Vedboskolan F-6, ny

0
50
0
300
200
75
150
125
190
325
500
75
300
0
0
0
700
250

Under utredning
Dingtunaskolan F-6
Ekberga utbyggnad F-6 *
Herrgärdsskolan F-6
Malmabergsskolan
Tortunaskolan F-6
Tillberga F-9 utbyggnad *
Skälbyområdet F-6 *
Storängen F-6 *

100
0
0
0
0
0
0
0

Totalt antal platser
Nettotillskott platser
Prognos ökat antal elever
Andel i kommunal förskola 73 %

3340
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2020

2021

2022

2023

2024 Total

50
50
400
300
75
350
200
350
350
500
150
525
600
700
500

100

0
100
75
50

100
50
50
0
0
100
75
50

2400 1525
990 1300
360 350
263 256

5525
3340
1800
1314

50
50

275
200
450
329

625
350
340
248

700
500
300
219

0
50
50
400
300
75
350
200
350
350
500
150
525
0
600
0
700
500
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Nettoökning av antal platser

-129

102

281

727 1045

*) Investeringen är kopplad till en avveckling av en paviljongslösning
Bedömningen är att planeringen ger en överkapacitet om hela investeringsplanen
genomförs i planerad takt.

Äldreboenden
I den ekonomiska planen för 2020-2023 finns det medtaget ökad kostnad för 3
nya äldreboenden.
Äldreboende

2020

2021

Södra Källtorp
Öster Mälarstrand
Nytt boende
Nytt boende

120
90

Totalt antal nya platser

210

2022 2023- Total
2024

100

120
90
100
100

100

410

100

100

Under 2021 planeras 2 nya äldreboenden att öppna. Det är Södra Källtorp med
cirka 120 lägenheter och Öster Mälarstrand med cirka 90 lägenheter. Öster
Mälarstrand byggs i egen regi och Södra Källtorp är en inhyrning. Utöver det
planeras ytterligare ett nytt äldreboende hösten 2022 med cirka 100 platser. I den
ekonomiska planen för 2020-2023 finns det medtagen en ökad kostnad för 3 nya
äldreboenden. Ytterligare ett boende inom perioden utreds, men kommer att
finansieras med medel motsvarande omställning av befintlig verksamhet.
Ett antal bostäder inom SOL och LSS är i dåligt skick och behöver renoveras.
Enligt boendeplanen bedöms att det finns behov av 12-15 nya lägenheter per år
inom bostad med särskild service, såväl gruppbostad och servicebostad enligt LSS,
korttidshem LSS och för socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen. Nya lokaler för
korttidsboende LSS blir klart 2019, vilket innebär en utökning med tre platser
samt en lägenhet för tillfälliga boenden. En gruppbostad och en servicebostad
planeras till 2020 och därefter två bostäder med särskild service per år.

Idrott och friluftsliv
Det nya Lögarängsbadet kommer att invigas juni 2019. Byggnationen av ett nytt
utomhusbad med ny utemiljö beslutades vintern 2018/19. Det nya utomhusbadet
ska vara klart till badsäsongen 2020.
37

2026

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

Nya anläggningar som byggs på Rocklunda är inhyrningar. Byggnationen av en ny
innebandyhall på Rocklundaområdet pågår. Den kommer att invigas våren 2020.
Kommunfullmäktige godkände under 2018 en utbyggnad av Tillberga sporthall
med ny läktare under 2019. Projektet upphandlades under 2019, men avbröts pga
för höga anbudssummor. I investeringsplanen har projektet senarelagts och
nämnden för idrott, fritid och förebyggande får genomföra en utbyggnad
anpassad till beslutad investeringsnivå.
En ny friidrottsarena planeras att byggas på Rocklundaområdet under perioden.
Den kommer ersätta den befintliga friidrottsarenan på Arosvallen, som bedöms
vara uttjänt.
Idrottsanläggningar, större
Inhyrning, Rocklunaområdet
Innebandyarena
Friidrottsarena
Investering
Lögarängen utomhusbad
Bäckby omklädningsrum
Tillberga sporthall, komplettering
Hamre ny konstgräsplan
Ridcenter, öster nybyggnation

2020

2021 2022 2023 2024

Klar
Klar

Klar
Klar
Klar
Klar
Bygg Klar

I slutet av planeringsperioden finns en ny ridanläggning, som ersätter nuvarande
ridanläggning på Hamre. Planen är att bygga den nya ridanläggningen i ett nytt
läge om detaljplanen vinner laga kraft under perioden.
Efterfrågan på fler platser för fritidsbåtar i vatten och på land ökar. De planerade
utökningarna av fritidsbåthamnen på Lövudden och Vågholmarna kommer att
kunna lösa behovet av platser i vatten. I avvaktan på genomförande av Lövudden
hamnen planeras också en utökning av antalet båtplatser vid Gäddeholm.

Infrastruktur- gator och parker
Investeringen i infrastruktur omfattar 254 mnkr 2020 och cirka 900 mnkr under
perioden.
Tekniska nämndens investeringar delas in i ordinarie och strategiska investeringar.
Ordinarie investeringar omfattar huvudsakligen underhåll och förnyelse av
befintliga gator, parker, lekplatser och belysning. I ordinarie investeringar ingår
också beläggnings- och brounderhåll. Strategiska investeringar omfattar projekt,
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där tekniska nämndens investeringar är en del av exploateringsprojekt eller andra
viktiga satsningar för Västerås.
Inom strategiska investeringar återfinns flera större satsningar under perioden.
Som exempel kan nämnas ny bro till Björnön, satsning på parker och torgytor i
Bäckby och ombyggnation av Pilgatan. Framkomligheten i trafiken ska förbättras
genom satsning på ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och en ny
cirkulationsplats vid Sätraområdet.
I planen finns en satsning på att utveckla gång- och cykelvägnätet, en ny gång- och
cykelväg till TidöLindö mot slutet av perioden och en gång- och cykeltunnel vid
Hökåsmotet. Det planeras att bygga en ny gång- och cykeltunnel vid
Björnövägen/Mälarparksvägen för att få en tryggare väg för elever till den
Mälarparksskolan. Investeringar i cykelvägnätet för att förbinda nya Sätraområdet
är planerade under perioden.
För att utveckla centrum planeras en ombyggnation av Stora torget, Bondtorget
och några gator i anslutning till Stora torget. Delsträckor av Kopparbergsvägen
planeras att byggas om i centrum. Det planeras även byggnation av nya vägar
bland annat ny väg till Barkarö, Västerledens förlängning och Kofotsgatans
förlängning. För hamnens utveckling planeras en planfri korsning vid
Kraftvärmegatan-Johannisbergsvägen (hamnen).
Flera investeringar har vattenvårdande karaktär, det gäller fortsättning med
vattenskyddsåtgärder för att täta diken vid vattenskyddsområden och satsning på
våtmark vid Limstabäcken. Det finns satsningar på att utveckla Råbyskogen och
Malmabergsskogen som stadsdelsskogar och strövområden för de boende när
dessa områden exploateras för ökad byggnation.

Utveckling av Västerås hamn
Den utvecklingsplan för Västerås hamn som har antagits redovisar framtida
utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. Totalt omfattar hamnens
utveckling 679 mnkr under perioden och totalt cirka 900 mnkr.
Den nya slussen i Södertälje samt farleden medför att större fartyg kommer att
trafikera Mälaren och Västerås hamn. För att kunna ta emot dessa fartyg i
Västerås hamn krävs stora investeringar inom hamnbassängen, kajer,
infrastruktur, ytor och byggnader. Den största investeringen avser muddring, för
att fördjupa och räta ut farled och hamnbassäng för att större fartyg ska kunna
angöra och för att öka säkerheten. Investeringen avser muddring, hantering av
muddermassor och solidifiering av kontaminerade muddermassor. Projektet
håller på att upphandlas och bedöms starta 1 augusti 2019 och vara klar under
2021. Projektet är ett samarbetsprojekt med Köpings kommun och Sjöfartsverket.
En annan stor del är utveckling av tvärkaj så den klarar ökad bärighet och
körvägar. Projektet upphandlas under sommaren och kommer att avslutas 2020.
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Västerås stad kommer även investera cirka 160 mnkr för Mälarhamnars räkning i
magasin med mera. Det kommer att finansieras av Mälarhamnar.

Kulturlokaler
Flera av Västerås kulturlokaler är hårt eftersatta underhållsmässigt och
underhållet för dessa behöver utredas. En utredning för stadsbibliotekets
framtida lokaler påbörjas våren/sommaren 2019, eftersom att nuvarande lokaler
har ett stort underhållsbehov. Projektet kan komma att tillföras
investeringsplanen och kan innebära en ökad hyreskostnad mot slutet av
planeringsperioden.

Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska
ramar
Allmänna förutsättningar
De viktigaste förutsättningarna för årsplan 2020 med utblick mot 2023 är:











Befolkningsprognos april 2019 som påverkar ekonomin för
förskolenämnd, grundskolenämnd, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnd och äldrenämnd.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats efter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognos per maj 2019 (cirkulär
19:21), med en befolkningsökning på 2 139 invånare under 2019.
I samband med beslut om årsplan 2019 beslutades om en administrativ
besparing på 10 % under två år för administration. Administrativa
besparingar avser 5 % för år 2020, totalt 18 mnkr. För kommunstyrelsen
beslutades om en administrativ besparing på 20 % under två år för
kommunstyrelsens förvaltning, varav 10 % besparing eller 11 mnkr ska
genomföras 2020.
Prisuppräkning för obligatoriska tjänster som köps av Kommunstyrelsen
fastställs till 0 %. Detta med hänsyn tagen till fastställda
effektiviseringsnivåer. Om det finns behov av högre prisökningar än den
fastställda uppräkningsfaktorn, kräver det en dialog mellan beställare och
utförare.
Prisuppräkning av internhyror får maximalt uppgå till 1 % för 2020.
Kompensation till nämnder är 0,9 % i genomsnitt. Kompensationen
varierar för olika nämnder.
Internräntan fastställs till 1,75 % för 2020. Teknisk ramjustering för det
kommer att ske i samband med revidering av årsplan under hösten 2019.
Ettårssatsningar som beslutades för budget 2019, tas bort i budgetram
2020.
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Kommunstyrelsen
Uppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar
för koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande
uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden
och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter. Kommunstyrelsen
förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla och
ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgör andra uppdrag som
fullmäktige lämnat över till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen

Budget
2020

Budget 2019
Ettårssatsning byggbonus upphör
Kompensation nämnder
Kraftsamling city
Miljö- och klimatsatsning
Ettårssatsning minska plastanvändningen
Lönesatsning, med inriktning mot skolan
Administrativ besparing
Budget 2020

211,1
-2,0
2,2
1,0
3,5
1,5
10,0
-12,3
215,0

I samband med beslut om årsplan 2019 beslutades om en administrativ besparing
på 20 % under två år för kommunstyrelsens förvaltning. Detta är det andra året
med besparing inom verksamheten.
En miljö- och klimatsatsning för 3,5 mnkr ska stärka Västerås hållbarhetsarbete.
Pengarna ska användas för att utveckla och följa upp kommunens arbete med
ekologisk hållbarhet och klimat, stärka upphandling inom miljö- och
klimatområdet, inleda genomförandet av en samordnad varudistribution, ta fram
en lokal livsmedelsstrategi och stärka den biologiska mångfalden genom ökad
artrikedom i stadens miljöer.
En ettårssatsning totalt 1,5 mnkr för att minska plastanvändningen i Västerås
stads verksamheter och minska nedskräpningen. En plan för att fasa ut all fossil
plast ur stadens verksamheter och minska användningen av onödiga plast- och
engångsartiklar ska upprättas. Invånarna ska informeras om hur de kan minska sin
plastanvändning. En kommunomfattande kampanj för ett renare Västerås ska
genomföras tillsammans med skolor och allmänhet.
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Lönesatsning med inriktning mot skolan för 10 mnkr ska genomföras. Pengarna
ska tillföras Kommunstyrelsen för fördelning till de grupper som behöver stärkas.
En satsning med 1 mnkr för kraftsamling city erhålls. Det omfattar ansökan att bli
Sveriges stadskärna, planering för Rudbeckianska gymnasiets 400-års jubileum
med mera.

Förskolenämnden
Uppdrag
Förskolenämnden har ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter
enligt skollagen avseende förskola och pedagogisk omsorg med undantag för
öppen förskola. Det innebär dels att vara skolhuvudman för den kommunalt
drivna verksamheten och dels att tilldela förskolor och pedagogisk omsorg bidrag
på lika villkor samt att vara tillsynsmyndighet för den fristående verksamheten.
Förskolenämnd

Elever

Budget 2019
Ökat barnantal i förskolan
Lokalersättning
Kompensation nämnder
Chefssatsning, färre medarbetare
per chef
Administrativ besparing
Budget 2020

Budget
2020

121

975,3
13,4
4,5
9,6
4,8
-1,2
1 006,4

Förskolenämnden erhåller demografiersättning i form av ersättning för ökat
barnantal och lokalersättning.
Chefssatsning inom förskolan för 4,8 mnkr. En fortsättning av en satsning som
påbörjades 2018 på ett hållbart och jämlikt chefsskap, för att minska antalet
anställda per chef.

Grundskolenämnden
Uppdrag
Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshem, men inte öppen fritidsverksamhet. Det innebär dels att vara
skolhuvudman för den kommunalt drivna utbildningsverksamheten, dels att
tilldela grundskolor och fritidshem bidrag på lika villkor och att utöva kommunens
insynsrätt i fristående grundskolor.
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Grundskolenämnd

Elever

Budget 2019
Ökat elevantal
Lokalersättning
Fritidshem, ökat barnantal
Kompensation nämnder
Grundskolesatsning
Administrativ besparing
Budget 2020

Budget
2020

448
118

1 889,4
39,6
33,0
2,9
19,8
38,7
-2,7
2 020,7

Grundskolenämnden erhåller demografiersättning i form av ersättning för ökat
elevantal, ökat antal fritidshemplatser och lokalersättning.
Grundskolesatsning totalt 38,7 mnkr. De nya resurserna ska användas för att höja
nivån på eleversättningen inom grundskolan och därmed kunna nå de mål som är
uppsatta vad gäller kunskapsresultaten.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Uppdrag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare. Det innebär dels att vara skolhuvudman för
den kommunalt drivna utbildningsverksamheten. Genom samverkansavtal med
andra kommuner har Västerås kommun ansvar för att erbjuda utbildning i
Västerås inom gymnasie- och gymnasiesärskola. Utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för arbetsmarknadsprogram.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Elever

Budget 2019
Gymnasieskolan, ökat elevantal
Gymnasiesärskolan, ökat elevantal
Lokalersättning
Vuxenutbildning, minskat elevantal
Kompensation nämnder
Gymnasiesatsning
Administrativ besparing
Budget 2020

Budget
2020

364
-3

361
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824,6
33,2
-1,0
8,4
-4,3
8,8
5,0
-2,1
872,6
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erhåller demografiersättning i form av
ersättning för ökat elevantal, ökat antal elever inom vuxenutbildning och
lokalersättning.
En gymnasiesatsning med 5 mnkr, för att höja programersättningarna och kunna
säkra den höga kvaliteten i gymnasieskolan.

Skultuna kommundelsnämnd
Uppdrag
Skultuna kommundelsnämnd ansvarar för verksamhet för psykiskt
funktionsnedsatta, hemtjänst med boendestöd och ledsagarservice, servicehus,
demensboende. Kommundelsnämnden ansvarar även för teknik och fritid,
förskoleklass, fritidshem, grundskola till och med årskurs 9, gymnasium,
fritidsgård, förskola, familjecentrum, öppen förskola och bibliotek.
Skultuna kommundelsnämnd

Budget
2020

Budget 2019
Grundskolan, ökat elevantal
Kompensation nämnder
Grundskolesatsning
Ettårssatsning projekt kring skollokaler
Färre medarbetare per chef i förskolan
Administrativ besparing
Budget 2020

116,8
2,1
0,9
1,3
0,7
0,2
-0,7
121,3

Skultuna kommundelsnämnd erhåller demografiersättning i form av ersättning för
ökat elevantal.
Skultuna erhåller del av grundskolesatsning totalt 1,3 mnkr. De nya resurserna ska
användas för att höja nivån på eleversättningen inom grundskolan och därmed
kunna nå de mål som är uppsatta vad gäller kunskapsresultaten.
Skultuna erhåller del av chefssatsning inom förskolan totalt 0,2 mnkr. En
fortsättning av en satsning som påbörjades 2018 på ett hållbart och jämlikt
chefsskap, för att minska antalet anställda per chef.
En ettårssatsning totalt 0,7 mnkr erhålls för projekt om skollokaler.
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Individ- och familjenämnden
Uppdrag
Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna och
ansvarar för de delar i socialtjänstlagen som avser individ- och familjeomsorg. Det
huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av
sociala eller ekonomiska problem behöver det. Nämnden ansvarar också för att
organisera och utföra stadens krisstöd vid allvarliga händelser eller olyckor inom
stadens gränser, handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av
flyktingar.
Individ- och familjenämnden

Budget
2020

Budget 2019
Kompensation ökade volymer, uppräkning ram
Kompensation nämnder
Administrativ besparing
Budget 2020

818,3
50,0
8,0
-1,0
875,3

Nämnden erhåller totalt 50 mnkr i ökat ersättning, för ökade volymer och
uppräkning av ram inom individ- och familjeomsorgen.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Uppdrag
Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvarar för omsorgen om
människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Verksamheten bedrivs enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt
socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning.
Nämnden har också ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i bostad med
särskild service, för daglig verksamhet och sysselsättning samt för handläggning av
bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år.
Nämnden för personer med
funktionsnedsättning

Budget
2020

Budget 2019
Personlig assistans LSS, volymökning
Avlösarservice, volymökning
Kvalificerad tillsyn, volymökning
Daglig verksamhet, volymökning
Köpta boendeplaceringar
Nya boenden, ökad kostnad
Kompensation nämnder

826,1
5,0
2,0
3,0
5,0
5,0
13,8
3,9
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Administrativ besparing
Budget 2020

-1,0
862,8

Äldrenämnden
Uppdrag
Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år. Arbetet styrs
främst av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Nämnden ska underlätta för den enskilde
individen att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande
omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan
särskilt boende erbjudas. Nämnden har från 2019 även ansvar för egenregin i
utförandet av omsorgen inom äldrenämndens ansvarsområde. Uppdraget ska
vara konkurrensneutralt och lika villkor ska gälla för både egenregin och andra
privata leverantörer.
Äldrenämnden

Budget
2020

Budget 2019
Hemtjänst och hemsjukvård, volymer
Ökad kostnad äldreboenden
Kompensation nämnder
Äldreomsorgssatsning
Administrativ besparing
Budget 2020

1 539,0
12,6
24,2
14,8
15,0
-2,0
1 603,6

Ökade kostnader för äldreboenden, avser Karlslund hus C. Det är ett servicehus
som har byggts om till äldreboende och som öppnar under hösten 2019.
Äldreboendet kommer ha 40 nya lägenheter.
En äldreomsorgssatsning på totalt 15 mnkr, för att reformera och utveckla
hemvården men även en höjning av kvaliteten på äldreboenden genom att tillföra
mer resurser och införa kvalitetsupphandlingar.

Byggnadsnämnden
Uppdrag
Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen den övergripande
fysiska planeringen i kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och
fördjupningar av översiktsplaneringen. Byggnadsnämnden ansvarar för
detaljplanering och bygglovhantering vilket innebär stadsbyggande och
myndighetsutövning kopplad till plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden ansvarar
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även för kommunens samlade lantmäteriverksamhet som omfattar
fastighetsbildning, geografisk information och lantmäteriuppdrag.
Byggnadsnämnden, mnkr

Budget
2020

Budget 2019
Ettårssatsning byggbonus upphör
Kompensation ökad volym planering
Kompensation nämnder
Administrativ besparing
Budget 2020

26,4
-1,1
1,8
1,2
-0,9
27,4

Fastighetsnämnden
Uppdrag
Fastighetsnämnden ansvarar för de fastigheter som staden äger inklusive köp och
försäljning av all fast egendom. I uppdraget ingår även exploateringsverksamhet
och beställning av alla detaljplaner som berör stadens mark. Fastighetsnämnden
ska styra stadens samlade lokalutnyttjande och besluta om hur lokalbehov ska
tillgodoses. Fastighetsnämnden förvaltar stadens bebyggda fastigheter,
markreserven och stadens tomträttet. Nämnden ansvarar också för
bostadsförsörjningsplanering och tar årligen fram en handlingsplan till
bostadsstrategiska programmet.
Fastighetsnämnden

Budget
2020

Resultatkrav fastighetsnämnden 2019
Resultatkrav exploateringsverksamhet 2019
Ettårssatsning byggbonus upphör
Kompensation för ändrade
redovisningsregler vid investering
Hamnen, skattefinansiering av investeringar
Administrativ besparing, resultatförbättring
Budget 2020

7,0
8,5
0,5
-6,0
-6,0
1,2
5,2

Tomträtter
Lokalförvaltning
Markförvaltning och övrigt
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd

45,3
10,0
2,0
57,3

Resultatkravet för fastighetsnämnden sänks med 6 mnkr. Det motsvarar den
kostnadsökning som bedöms uppstå när Västerås stad tillämpar de nya
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redovisningsriktlinjer för nedlagd personalkostnad vid investeringsprojekt. Från 1
januari 2019 kan endast personalkostnad aktiveras och timpriset beräknas med all
tillgänglig tid som grund. Därmed kommer lägre andel av kostnad för byggenheten
att aktiveras. Totalt bedöms driftskostnaden öka med 6 mnkr. Denna verksamhet
bedöms inte ingå i lokalkostnaden, utan bör finansieras som en driftskostnad för
verksamheten.
Planerade investeringar i Västerås hamn kommer delvis att finansieras av högre
hyresintäkter från Mälarhamnar AB. Den del som behöver skattefinansieras
bedöms uppgå till 6 mnkr 2020. Den administrativa besparingen för
fastighetsnämnden 1,2 mnkr medför ett ökat resultatkrav på 1,2 mnkr.

Miljö- och konsumentnämnden
Uppdrag
Miljö- och konsumentnämnden är stadens myndighet inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Genom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedrivs ett
omfattande tillsyns- och informationsarbete inom områdena hälsoskydd,
miljöskydd, förorenade områden, enskilda avlopp, kemikalier, renhållning/avfall,
livsmedel, dricksvatten, smittskydd, strålskydd, receptfria läkemedel samt tobak
och e-cigaretter. Dessutom har nämnden ansvar för kommunens
konsumentjuridiska rådgivning.
Miljö- och konsumentnämnden

Budget
2020

Budget 2019
Ettårssatsning byggbonus
Kompensation deltagande i detaljplaner
Luftmätning
Kompensation nämnder
Ettårssatsning medverkan detaljplaner
Administrativ besparing
Budget 2020

21,8
-1,5
1,2
0,3
0,5
0,5
-0,5
22,3

Nämnden erhåller en kompensation för deltagande i detaljplaner totalt 1,2 mnkr
(när ettårssatsning byggbonus försvinner).
Nämnden erhåller en ettårssatsning för utökad medverkan i byggplaner, totalt 0,5
mnkr. Nämnden erhåller 0,3 mnkr för att finansiera luftmätningar.
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Tekniska nämnden
Uppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för gator och parker inklusive natur, förutom i
Skultuna kommundel, trafik- och parkeringsfrågor, gatu- och torghandel,
kollektivtrafik inklusive båttrafik till öarna i Mälaren, färdtjänst och förvaltning av
Mälarcampingen.
Tekniska nämnden

Budget
2020

Budget 2019
Ettårssatsning byggbonus upphör
Dagvattenavgift, Mälarenergi
Resandeökning färdtjänst/omsorgsresor
Toalettanläggning vid lekplats
Kompensation för ändrade
redovisningsregler vid investering
Ettårssatsning gatuunderhåll
Kompensation nämnder
Administrativ besparing
Budget 2020

437,6
-0,9
3,2
1,0
0,5
4,0
3,0
1,6
-1,5
448,5

Kompensation för ändrade redovisningsregler vid investering, motsvarar den
kostnadsökning som bedöms uppstå när Västerås stad tillämpar de nya
redovisningsriktlinjer för nedlagd personalkostnad vid investeringsprojekt. Från 1
januari 2019 kan endast personalkostnad aktiveras och timpriset beräknas med all
tillgänglig tid som grund. Därmed kommer lägre andel av kostnad för byggenheten
att aktiveras. Totalt bedöms driftskostnaden öka med 4 mnkr.
En ettårssatsning för att stärka underhållet för gator, vägar och lekplatser totalt 3
mnkr. Vägunderhållet har varit eftersatt under många år och kräver en extra
satsning för att komma upp i en godtagbar standard för vägar, gångbanor och
cykelbanor.
Ökade kostnader för kollektivtrafiken 2020 finns budgeterad i budgetreserven
inom finansförvaltningen. Det omfattar totalt 13,4 mnkr.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Uppdrag
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ansvarar för idrotts- och
friluftsverksamhet, fritidsgårdar, frivilliga främjande, stödjande och förebyggande
verksamhet, föreningsstöd till idrottsföreningar med mera. Inom förebyggande
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verksamhet finns bland annat familjecentrum med öppen förskola och öppen
fritidsverksamhet.
Nämnden för idrott, fritid och
förebyggande

Budget
2020

Budget 2019
Innebandyarena, ökad driftskostnad
Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum
Lögarängsbaden, ökad driftskostnad
Kompensation nämnder
Råbybadet, driftskostnad
Administrativ besparing
Budget 2020

266,4
12,1
1,7
1,9
1,5
0,3
-1,1
282,8

Råbybadet för en utökad budget med 0,3 mnkr, för att finansiera driftskostnaden
för ett nytt utomhusbad öppet under sommarsäsongen.

Kulturnämnden
Uppdrag
Kulturnämnden ansvarar för verksamheter som stadsbibliotek, konstmuseet,
Vallby friluftsmuseum, kulturskolan, kulturarv och allmänkultur. Kulturnämnden
lämnar föreningsbidrag till fritids- och kulturföreningar. Stödet till
studieföreningar ligger inom nämndens ansvarsområde, liksom
kommunalförbunden för musik och teater samt kulturhusen CuLTUREN i
Kopparlunden och Växhuset. Kulturnämnden är arkivmyndighet för Västerås stad.
Kulturnämnden

Budget
2020

Budget 2019
Kulturinvesteringar
Kompensation nämnder
Bibliotekssatsning
Administrativ besparing
Budget 2020

195,9
0,7
1,7
5,5
-0,8
203,0

Ersättning för kulturinvesteringar avser ökade kapitalkostnader vid investering i
bokbuss med mera.
En bibliotekssatsning för totalt 5,5 mnkr för att öppna ett bibliotek på Hammarby,
införa söndagsöppet på huvudbiblioteket och stärka de bemannade öppettiderna
på övriga bibliotek.
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Kommunrevisionen
Uppdrag
Kommunrevisionen består av 11 förtroendevalda revisorer som väljs av
kommunfullmäktige. Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för
granskning och kontroll av den kommunala verksamheten som bedrivs i nämnder
och styrelser. Revisionen granskar och prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig. Revisionen har också som uppdrag att på samma sätt
granska verksamheten i stadens aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser
genom lekmannarevisorerna. Kommunrevisionen ska ge kommunfullmäktige
underlag för ansvarsprövning av kommunstyrelsen, nämnder och enskilda
förtroendevalda. Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer och
utgör en egen myndighet.
Kommunrevision

Budget
2020

Budget 2019
Kompensation nämnder
Budget 2020

4,7
0,1
4,8

Valnämnden
Uppdrag
Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen.
Det innebär organisering, samordning och genomförande av allmänna val till
riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet.
Valnämnden

Budget
2020

Budget 2019
Ettårssatsning EU-val
Kompensation nämnder
Budget 2020

5,2
-3,0
0,1
2,3

Överförmyndarnämnden
Uppdrag
Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmyndarskap,
godmanskap och förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken.
Huvudsyftet med överförmyndarnämndens verksamhet är att säkerställa att
huvudmannens rättigheter blir tillgodosedda.
51

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

Överförmyndaren

Budget
2020

Budget 2019
Kompensation nämnder
Budget 2020

14,7
0,3
15,0

Mälardalens brand- och räddningsförbund
Uppdrag
Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) uppdrag är att klara insatser vid
trafikolyckor, utföra livräddande dykningsinsatser vid bostadsbränder samt i
övrigt utföra de insatser som åläggs enligt lagen om skydd mot olyckor.
Livräddning är också ett uppdrag som bedöms ha stort värde för tryggheten i
kommunerna, varför merparten av MBR:s heltidsanställda brandmän är utbildade
vattendykare. Utöver räddningsinsatser ska MBR även utföra förebyggande
brandskyddsarbete i medlemskommunerna liksom ansvara för tillstånds- och
tillsynsuppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Driftbidrag
Mälardalens brand- och
räddningsförbund

Budget
2020

Budget 2019
Kompensation ökad kostnad
Budget 2020

82,9
7,0
89,9

MBR får inför 2020 en utökning av sitt driftbidrag med 8,2 mnkr, varav Västerås
stad kommer betala 7,0 mnkr. De ökade bidragen kommer användas till 2,5 mnkr
ökade pensionskostnader, 0,5 mnkr ökade utbildningsinsatser pga högre
personalrörlighet, 0,5 mnkr ökade kostnader för administrativt stöd, 0,4 mnkr
ökade fordonskostnader, 0,5 mnkr ökade kostnader efter nytt avtal för RIBanställda och 0,5 mnkr för lokalanpassningar.
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Finansförvaltning och pensioner
Sammanställning över finansförvaltningens driftram enligt budgetbeslut för år
2020. I tabellen specificeras också vilka delar som ingår i finansförvaltning.
Från 2020 så kommer det finnas en kostnadspost kapitalkostnad strategiska
investeringar. Från 2020 kommer tekniska nämnden att få begära teknisk
justering av budgetram i takt med att strategiska investeringar aktiveras. Ny rutin
för det kommer att tas fram.
I den kommungemensamma reserven totalt 37,4 mnkr avser 13,4 mnkr ökad
kostnad för kollektivtrafik 2020.
Finansförvaltning

Budget
2020

Mälardalens brand- och räddningsförbund
Kommungemensam reserv
Kapitalkostnad strategiska investeringar
Pensionsavstämning
Avstämning PO-pålägg och
semesterlön
Hem-PC kostnad
Markhyra, Mälarenergi
Kulturfond internt bidrag
Resultat flyktingverksamhet
Interna ränteintäkter
Reglering finansnetto
Avkastningskrav fastighetsnämnden

89,9
37,4
14,8
196,9

Budget 2020

171,9

Finansförvaltning, förändringar

3,0
4,0
-1,2
0,1
-45,0
-84,5
13,8
-57,3

Budget
2020

Budget 2019
Mälardalens brand- och räddningsförbund
Kommungemensam reserv
Kapitalkostnad strategiska investeringar
Pensionsavstämning
Resultat flyktingverksamhet
Avkastningskrav fastighetsnämnden

175,1
7,0
7,4
14,8
10,6
-45,0
2,0

Budget 2020

171,9
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Ekonomisk redogörelse
Resultaträkning, mnkr
Resultaträkning

Utfall 2018 Årsplan
2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Årsplan
2020

Förändring

2 407,6
-9 925,4
-268,1
-7 785,9

1 978,6
-10 013,8
-297,7
-8 332,9

2 008,2
-10 428,7
-330,0
-8 750,5

29,6
-414,9
-32,3
-417,6

6 842,9

7 084,5

7 278,5

194,0

not 1

1 227,1
284,1

1 360,4
112,0

1 525,0
53,0

164,6
-59,0

not 2

150,9
-90,9
60,0

176,0
-118,0
58,0

193,0
-118,0
75,0

17,0
0,0
17,0

Resultat

344,1

170,0

128,0

-42,0

Resultat i förhållande till skatteintäkter (%)

4,3%

2,0%

1,5%

-0,5%

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto
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Generella statsbidrag och
utjämning

Not 1

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/avgift
Införandebidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Generellt bidrag från staten
Summa generella statsbidrag
och utjämning

Externa finansiella intäkter

Not 2

Utfall 2018 Årsplan
2019

Årsplan
2020

Förändring

974,5
-14,3
0,0
23,6
0,0
-92,9
240,0
96,2

1 046,3
11,4
0,0
66,8
0,0
-88,9
247,6
77,2

1 103,6
41,3
0,0
170,3
0,0
-77,5
255,9
31,4

57,3
29,9
0,0
103,5
0,0
11,4
8,3
-45,8

1 227,1

1 360,4

1 525,0

164,6

Utfall 2018 Årsplan
2019

Årsplan
2020

Förändring

Aktieutdelning kommunala bolag
Ränteintäkter

0,0
150,9

28,8
147,2

45,8
147,2

17,0
0,0

Summa externa finansiella
intäkter

150,9

176,0

193,0

17,0

Kommentar:
Generella statsbidrag och utjämning utgöra cirka 17 % av skatteintäkter
och utjämning. Från och med 2021 redovisas hela välfärdssatsningen som
ett generellt statsbidrag.
Bland de generella statsbidragen ingår Västerås stads andel för generella
statsbidrag enligt befolkningsfördelningen och ett särskilt bidrag enligt
flyktingvariabeln.
Aktieutdelningen från Västerås stadshus AB ska öka från 28 mnkr till 45 mnkr
2020.
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Nämndernas driftbudgetram, mnkr
Nämnder

Bokslut
2018

Skattefinansierad verksamhet
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- o arbetsmarknad
Skultuna kommundelsnämnd
Äldrenämnden
Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Kulturnämnden
Nämnden för idrott och friluftsliv
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunrevision
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Delsumma

Årsplan
2019

Årsplan
2020

949,5
1 789,6
776,9
114,1
1 439,5

975,3
1 889,4
824,6
116,8
1 539,0

1 006,4
2 020,7
872,6
121,3
1 603,6

815,1

826,1

862,8

902,4
188,9
171,0
412,8
27,3
20,4
209,3
3,5
6,8
9,3
7 836,4

818,3
195,9
266,4
437,6
26,4
21,8
211,1
4,7
5,2
14,7
8 173,3

875,3
203,0
282,8
448,5
27,4
22,3
215,0
4,8
2,3
15,0
8 583,8

-312,7

-7,0
-8,5
-15,5

3,3
-8,5
-5,2

7 523,7

8 157,8

8 578,6

160,9

175,1

171,9

7 684,6

8 332,9

8 750,5

Styrelser och kommunalförbund
Styrelsen för Västerås vård och omsorg
Styrelsen för Konsult och service
Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad
Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden exploatering
Delsumma
Summa verksamhetens nettokostnad
Finansförvaltning

Summa Västerås stad
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6,6
-5,9
-4,3
-309,1
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Nämndernas investeringsbudgetram, mnkr
Investeringsram, mnkr

Budget Budget Plan
2019
2020
2021

Skattefinansierad verksamhet
Fastighetsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- o arbetsmarknad
Skultuna kommundelsnämnd
Äldrenämnden
Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Kulturnämnden
Nämnden för idrott och friluftsliv
Teknisk nämnd ordinarie investeringar
Teknisk nämnd strategiska
investeringar
Miljö- och konsumentnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelse- Mälarporten
Summa investering exkl exploatering
Fastighetsnämnden- exploatering
Fastighetsnämnden- strategiska
markförvärv
Summa exploatering och markförvärv

Summa investeringar

Plan
2023

1152,6
7,4
26,7
12,8
1,0
6,7

1,2

2,2

1,8

1,8

2,2

8,0

1,0
8,5
18,3
92,7

7,1
10,0
10,7
85,8

32,1
8,0
23,8
97,3

12,1
12,0
22,7
91,3

2,1
6,0
15,8
95,3

53,4
36,0
73,0
369,7

145,4

168,5

161,6

111,9

93,3

535,3

48,3
48,3
48,3
48,3
225,2
371,9
371,2
476,4
1765,0 1723,8 1825,8 2096,1

0,0
193,2
1444,7
7410,7

0,5
48,3
13,0
1497,8

923,9 1081,3 1275,4
9,0
23,6
26,7
21,2
31,7
37,5
6,9
6,9
7,1
1,0
1,0
1,0
17,0
10,0
9,0

Total 20202023

1119,3
10,0
19,0
13,6
3,2
3,8

4433,2
66,7
117,1
33,7
4,0
42,7

178,0

98,6

42,0

57,0

57,0

22,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

148,6

92,0

107,0

107,0

72,0

378,0

1857,0 1830,8 1932,8 2168,1

7788,7

1646,4
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Investering fastighetsnämnden

Budget Budget Plan
2019
2020
2021

Grundskola
Förskola
Gymnasium
Idrottsfastigheter
Kulturfastigheter
Boenden (äldrenämnden)
Boenden (individ och familj)
Övriga fastighetsinvesteringar
Hamnens utveckling
Extern hyra hamnen
Summa investering exkl exploatering

371,2
47,6
23,0
143,2
3,0
140,4

Plan
2022

Plan
2023

94,5
221,4
75,0
1119,3

319,0
63,0
29,0
26,0
5,0
192,0
11,4
73,2
333,0
101,0
1152,6

573,7
712,0
637,0
59,0
179,0
374,0
6,0
9,0
6,0
11,1
0,0
153,0
0,0
0,0
0,0
83,0
35,0
28,0
48,4
19,4
11,4
36,7
35,9
18,0
61,0
81,0
43,0
45,0
10,0
5,0
923,9 1081,3 1275,4

98,6

42,0

57,0

57,0

22,0

Total 20202023

2241,7
675,0
50,0
190,1
5,0
338,0
90,6
163,8
518,0
161,0
4433,2
178,0

Fastighetsnämnden- exploatering
Fastighetsnämnden- strategiska
markförvärv
Summa exploatering och markförvärv

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

148,6

92,0

107,0

107,0

72,0

378,0

Summa investering exkl exploatering

1267,9

1244,6 1030,9 1188,3 1347,4

4811,2
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Specifikation av kostnadsökningar, mnkr
Förändring jämfört med budget 2019

Budget 2020

Skatteintäktsökning (inkl byggbonus)
Ettårssatsning upphör (val, byggbonus)
Utdelning Stadshus AB ökar
Resultat flyktingmottagning, avslut flyktinggrupp 17

358,6
9,0
17,0
45,0

Kostnadsökningar
Demografiska effekter
Generell kompensation till nämnder
Satsning enligt 140-punktsprogrammet
Beslutade administrativa besparingar effekt 2020
Budgetreserv ökar till 37,4 mnkr
Effekt av tidigare beslut
Ökad kapitalkostnad strategiska investeringar
Förändrad investeringsredovisning, lagkrav
Ökad pensionsavsättning
Mälardalens brand- och räddningsförbund
Avkastningskrav sänks fastighetsnämnden
Lögarängsbadet
Kraftsamling city

261,1
75,0
90,0
-29,0
7,4
20,5
14,8
10,0
10,6
7,0
2,0
1,2
1,0

Budgeterat resultat 1,5 % av skatteintäkterna

128,0

Satsning enligt 140-punktsprogrammet

Grundskolesatsning
Förskolesatsning, säkra chefssatsning inom förskolan
Gymnasiesatsning
Äldreomsorgssatsning, riktad mot
hemvården och ökad kvalitet i
äldreboendena
Bibliotekssatsning på Hammarby med mera
Miljö- och klimatsatsning
Gatu- och parksatsning, ettårssatsning
Lönesatsning, riktad mot skolverksamheten
Lokalprojekt Skultuna, ettårssatsning
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Budget
2020
40,0
5,0
5,0
15,0
5,5
5,0
3,0
10,0
0,7

VÄSTERÅS STAD

Årsplan Västerås stad 2020
2019-06-26

Satsning enligt 140-punktsprogrammet

Budget
2020

Miljö- och hälsa, deltagande detaljplaner, ettårssatsning
Råbybadet

Satsning summa

0,5
0,3

90,0

Demografiska effekter, mnkr

Budget
elever

Förskola
Förskola lokaler
Grundskola
Grundskola lokaler
Fritidshem
Gymnasieskola
Särskola elever
Gymnasieskola lokaler
Vuxenutbildning
Skultuna

Budget 2020

121
448
118
364
-3

Totalt skolverksamhet

1 048

Hemtjänst och hemsjukvård volym
Äldreboenden med mera
Personlig assistans LSS, volymökning
Avlösarservice
Kvalificerad tillsyn
Daglig verksamhet volymökning
Köpta boendeplaceringar
Servicebostäder
Individ och familjeomsorg totalt
Fysisk planering av nya områden
Kulturinvesteringar
Teknisk verksamhet

13,4
4,5
39,6
33,0
2,9
33,2
-1,0
8,4
-4,3
2,1
131,8
12,6
24,2
5,0
2,0
3,0
5,0
5,0
13,8
50,0
3,0
0,7
5,0

Totalt

261,1

varav boende/lokalhyra/kapitalkostnad
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Beslutad satsning/kostnadsökning

Budget
2020

Budget
2021

Innebandyarena
Hamnen
Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum
Lögarängens utebad

12,1
6,0
1,7
0,7

2,4

Totalt

20,5

2,7

61

0,3

