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Bokslutskommuniké  
2015 Vä stérä s städ 

 Årets resultat, exklusive realisationsvinster -52 mnkr 

 Stora underskott i verksamheterna – 103 mnkr 

 Försäljning av tomträtter ger engångsposter på 461 

mnkr i realisationsvinst 

 Resultat för exploateringsverksamheten bättre än 

budget +43 mnkr 

 Lägre investeringar än budget med 258 mnkr 

 Koncernbolag bildat för stadens helägda bolag 

 Mälarenergi ABs resultat efter finansiella poster      

+ 196 mnkr (17 mnkr sämre än budget) 

 Bostad AB Mimers resultat efter finansiella poster 

+ 84 mnkr (9 mnkr bättre än budget) 
 

GULT= ändrat 160203, efter utskick 
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Bokslutskommunikén är en redovisning av bokslutet utifrån ett övergripande finansiellt perspektiv med 

fokus på ekonomiskt resultat och budgetavvikelser. Analyser och uppföljning av nämnder och styrelsers 

verksamheter kommer att utvecklas mer i Västerås stads årsredovisning. 

ÅRETS RESULTAT EXKL REAVINSTER  

-52 mnkr  

Årets resultat exklusive reavinster är -52 mnkr, vilket innebär -0,7 procent av Västerås stads skatteintäkter 

och generella statsbidrag. I årets totala resultat på 445 mnkr resultat ingår reavinster med 497,3 mnkr, 

varav 461 mnkr utgör försäljningar av tomträtter.  

Resultatet exklusive reavinster är det resultat som stäms av mot statens balanskrav. Staden uppnår inte 

balanskravet för 2015. I stadens egna kapital finns en balansfond som över tid ska garantera att staden 

uppfyller statens balanskrav. Balansfonden var 240 mnkr vid ingången av 2015. I bokslutet 2014 fick 12 

mnkr av balansfonden och 1 mnkr av den sociala resursfonden nyttjas, då resultatet exklusive reavinster 

även 2014 var negativt. 

Västerås stads budgeterade resultat 2015 var 70 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade skattein-

täkter och generella statsbidrag.  

Följande tabell visar avvikelser mot budget (mnkr). 

Budgeterat resultat (mnkr) +70 

Skatteintäkter och utjämning -44 

Finansnetto, inklusive reavinst på 30 mnkr +20 

Jämförelsestörande poster, utom finansiell reavinst på 30 mnkr + 459 

Exploateringsverksamhet FN + 43 

Verksamhetens nettokostnader jämfört med budget - 103 

Resultat inklusive reavinster + 445 

Reavinster - 497 

Balanskravsresultat (resultat exklusive reavinster) -52 

SKATTEINTÄKTER 

Årets skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag uppgår sammantaget till 6 941 mnkr vilket är i 

44 mnkr lägre än budgeterat. Att inte skatteintäkterna 2015 kom upp budgeterad nivå går tillbaka till hös-

ten 2014 och att Sveriges ekonomi då inte fullt ut utvecklades lika bra som förväntat. Svagare internation-

ell tillväxt påverkade den svenska exportutvecklingen negativt. Återhämtningen för svensk ekonomi blev 

mer långdragen och kom senare än vad prognoserna visade på i samband med att underlaget för budget 
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2015 arbetades fram. Utvecklingen 2014 gjorde att det totala skatteunderlaget var något lägre än budgete-

rat vid ingången till 2015. Utfallet av de samlade nettointäkterna för skatteintäkter, utjämning och gene-

rella statsbidrag påverkas också av att Västerås stads avgift i kostnadsutjämningssystemet mellan kom-

munerna ökade med 5 mnkr i förhållande till budget. 

FINANSNETTO 

Finansnettot uppgår till 121,7 mnkr vilket är 19,9 mnkr bättre än budget. Det låga (negativa) ränteläget 

påverkar räntenettot negativt med 8,3 mnkr och kostnader och provisioner har ökat med 2,7 mnkr. Samti-

digt har ränteintäkten i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt blivit 5,7 mnkr lägre än 

budgeterat. Positivt är att räntekostnaden för pensionsavsättningen har blivit 6,2 mnkr lägre, utdelningar 

blivit 0,9 mnkr högre samt framförallt att reavinst uppkommit vid försäljning av VafabMiljö AB med 

27,5 mnkr samt 2,8 mnkr vid försäljningar ur Kulturfonden och Asköviksfonden.  

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

Ett flertal poster av engångskaraktär påverkar bokslutsresultatet för 2015.  

Jämförelsestörande poster mnkr 

  

Reavinster  

Reavinster tomträtter +461 

Reavinster övr. fastigheter +6 

Försäljning värdepapper +30 

Summa realisationsvinster + 497 

Nedskrivningar  -9 

Övriga jämf störande poster 2 

Summa jämförelsestörande poster + 490 

Förutom realisationsvinster från fastighetsförsäljning och värdepapper samt nedskrivningar, finns ytterli-

gare några poster av engångskaraktär som påverkar årets resultat. Det gäller upparbetat eget kapital från 

Renhållningen som i och med bildandet av kommunalförbundet Vafab Miljö ska tillfalla förbundet, åter-

betalning av för höga försäkringsavgifter till Afa, samt ett extrabidrag till Västerås flygplats.  

REALISATIONSVINSTER VID FRIKÖP AV TOMTRÄTTER mm 

Då nya beräkningsgrunder för friköp av småhustomter börjar gälla från och med 2016, har många med-

borgare anmält intresse att köpa loss sin tomt under 2015. Detta har inneburit en rekordstor reavinst-

summa för staden, då tomträtterna har ett lågt bokfört värde. Hela 407 mnkr är reavinsten för småhustom-

ter. Ytterligare ca 600 fastighetsägare har skickat in sin anmälan för att köpa tomten, som ännu vid års-

skiftet inte har hunnits behandlats, varför ytterligare intäkter förväntas flyta in i början av 2016.  
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Övriga reavinster består av försäljning av värdepapper i Kulturfonden och Asköviksfonden på 2,8 mnkr, 

samt för försäljning av aktier i Vafab Miljö AB till det nybildade kommunalförbundet Vafab Miljö på 

27,4 mnkr. 

NEDSKRIVNINGAR  

Nedskrivningar har gjorts med totalt 9,3 mnkr. 8,2 mnkr av dessa rör tidigare ombyggnader på skolorna i 

Tillberga och Irsta. Restvärdet på 1 mnkr för Lögarängsbadet skriv bort då badet kommer att rivas när ett 

nytt badhus kommer att uppföras på tomten.  

RESULTAT FRÅN EXPLOATERINGSVERKSAMHETEN 

Fastighetsnämndens exploateringsverksamhet redovisas separat som en egen balansräkningsenhet inom 

fastighetsnämnden. Resultatredovisning för exploateringsverksamheten görs enligt principen succesiv 

vinstavräkning, vilket innebär att resultat från exploateringsprojekten redovisas i den takt som områden 

färdigställs och försäljning sker. Försiktighetsprincipen tillämpas när resultat lyfts fram i redovisningen.  

Resultatet för exploateringsverksamheten överstiger totalt sett budget med 43 mnkr. Resultatet på totalt 

44,3 mnkr består till största delen av pågående exploateringsprojekt där Herrgårdsängen Gäddeholm, 

Lillhamra, Gilltuna Truckstop och Erikslund norra tillsammans har ett resultat på 40 mnkr. Övriga explo-

ateringsprojekt samt indirekta kostnader, avskrivningar, ränta mm uppgår till 4,3 mkr. Jämfört med 2014 

är vinsten i exploateringsverksamheten ca 6 mnkr högre. Några av de pågående projekten under 2014 har 

slutförts och några nya har startat. Det har sålts fler tomter och färdigställandegraden har varit högre i 

flera projekt 2015 jämfört med 2014. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER JÄMFÖRT MED 2014 

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 204 mnkr jämfört med 2014, en ökning med 3 pro-

cent.  

Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster har ökat med 270 mnkr jämfört med 2014, en ökning 

med 3,9 procent. Om samtliga jämförelsestörande poster räknas bort är ökningen jämfört med 2014 4,0 

procent.  

Västerås stads nettokostnader har således ökat något mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. 

INVESTERINGAR 

2015 års investeringsram var 660,2 mnkr. Årets investeringar uppgick till 401,8 mnkr. 

Investeringar Ram Utfall Diff 

Fastighetsnämnden 449 256 193 

Tekniska nämnden 59 56 3 

Konsult o Service 46 44 2 

Strategiska investeringar, tekniska nämnden 52 30 22 

Övriga nämnder 54 16 38 

Totalt 660 402 258 
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Investeringsnivån ligger i nivå med 2014. 61 procent av investeringsramen utnyttjades, vilket är i stort 

sett så mycket som är brukligt då det alltid blir ändrade inriktningar och tidplaner. Avvikelsen avser såväl, 

grundskolor och idrottslokaler som bostäder och övriga investeringar. De största enskilda avvikelserna 

beror främst på ändringar i tidplanerna för modernisering av Irstaskolan, byggande av Bjurhovda idrotts-

hall, om- och tillbyggnad av Gryta demensboende och byggande av servicebostäder i gruppboende som 

tillsammans summerar till 117 mnkr. Till det kommer 23 mnkr som var avsedda för extra underhåll i 

stadshuset, men som har omklassificerats till underhåll. 

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER 2015 

I nedanstående tabell redovisas de nämnder som har störst avvikelse mot budget. Kommentarer till avvi-

kelserna för respektive nämnd finns på sid 9-17. 

 

Verksamheternas nettokostnader jämfört med 

budget 

Avvikelse mot 

budget (mnkr) 

Äldrenämnden -75,9 

Grundskolenämnden -38,7 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning -18,7 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -13,5 

Teknisk nämnd -5,1 

Individ- och familjenämnd -3,7 

Förskolenämnden 6,7 

proAros 9,4 

Kulturnämnden 5,4 

Övriga nämnder, exklusive reavinster 56,2 

Summa -78,1 

 

De största budgetavvikelserna finns inom vård och omsorg, samt grundskola och gymnasieskola.  De 

stora underskotten inom äldreomsorgen och främst hemtjänsten fortsätter. De med ett högt vårdbehov 

behöver alltfler hemtjänsttimmar. Budgetunderskottet är störst inom hemtjänst i ordinärt boende, men 

även hemtjänst på servicehus utfördes fler timmar än budgeterat. Hemsjukvårdstimmarna fortsätter också 

att öka, vilket gett underskott mot budgeten, liksom att bristen på korttidsplatser medfört ökade kostnader 

för utskrivningsklara patienter. 
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Inom nämnden för personer med funktionshinder består underskottet av flera delar. Dels var budgeten för 

boendestödstimmar för låg vid ingången, dels har volymerna för per personlig assistans ökat och dels har 

fler och dyrare utomkommunplaceringar då lämpliga boenden saknas i Västerås gett ett budgetunderskott. 

Inom vården är det stora underskott för institutionsvård av ungdomar och öppenvård för vuxna. 

Underskottet inom grundskolan beror på att antalet elever blev fler än budgeterat, främst inom de fri-

stående skolorna. I de kommunala skolorna är underskottet främst inom 6-9 skolorna samt grundsärsko-

lan. Det är särskilt tre skolor som har stora ekonomiska problem, två högstadieskolor där elevtappet har 

varit kraftigt i flera år, samt en skola med elever med särskilda behov som har svårt att få ekonomi i den 

resurskrävande verksamheten.  

Inom gymnasieskolan är högre elevtal än budgeterat orsak till delar av underskottet. De kommunala gym-

nasierna har inte haft sin budget i balans för 2015 och trots lägre personal- och lokalkostnader än budgete-

rat blev underskottet -8,2 mnkr, där en gymnasieskola stod för huvuddelen av underskottet. 

SKILLNADER I RESULTAT JÄMFÖRT MED PROGNOSEN I 

DELÅRSRAPPORT 

Årets resultat, rensat från reavinster, på -52 mnkr är något bättre (8 mnkr) än den prognos för 2015 som 

redovisades i samband med delårsrapporten per 31 augusti. Resultatet beräknades då bli -60 mnkr, exklu-

sive reavinster.  

Tittar man på totalen är den största skillnaden mellan resultaten i prognosen i samband med delår 2 och 

utfallet i bokslutet reavinsterna för sålda tomträtter. I prognosen gäller försiktighetsprincipen, som gör att 

framtida reavinster inte bedöms, utan bara de vid bokslutstillfället realiserade. Inom övriga delar kan 

nämnas att skatteintäkterna inte blev fullt så låga jämfört med budget som beräknades i delårsbokslutet, 

att det tillkommit några nedskrivningar i fastigheter samt att exploateringsverksamheten inte nådde fram 

till den prognostiserade summan. Övrig verksamhet har en total förbättring jämfört med senaste progno-

sen, där vissa verksamheter dock har gått ytterligare back, se tabell för verksamhetens budgetavvikelser. 

Avvikelse mot budget Delår 2 Bokslut 

Äldrenämnd -58,2 -75,9 

Grundskolenämnden -39,2 -38,7 

Nämnden för peroner med funktionsnedsättning -20,5 -18,7 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd -11,1 -13,5 

Teknisk nämnd -8 -5,1 

Individ- och familjenämnd 6,6 -3,8 

Förskolenämnden 1,7 6,7 

Styrelse för proAros 5,2 9,4 

Övriga nämnder, exklusive jämförelsestörande poster 12 36,4 

 

-111,5 -103,2 
 

  

Verksamheternas nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, blev totalt 8 mnkr lägre än vad 

som prognostiserades i samband med delår 2. Den största skillnaden mellan senaste prognos och bokslut 

återfinns i äldreomsorgen som ytterligare har försämrats med 18 mnkr, där både stöd i ordinärt boende 

och särskilt boende dragit iväg ytterligare i kostnader. Individ- och familjenämndens resultat är försämrat 

med 10 mnkr, vilket beror på periodiseringar av intäkter inom flyktingverksamheten. För gymnasiesko-

lorna blev utfallet ytterligare sämre än senaste prognos, vilket beror på lägre intäkter då elevantalet mins-

kat i förhållande till prognosen. Förskolorna visar ett större överskott mot prognosen vilket beror på ytter-

ligare förbättringar i föräldraavgifter efter årets genomlysning, lägre hyreskostnader samt att antalet barn 
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inte minskade så mycket vilket slår positivt för den kommunala förskolan. I proAros har ytterligare för-

bättrat sitt resultat med 4 mnkr vilket bland annat beror på omställningar inom daglig verksamhet utifrån 

kommande minskade ersättningar. 

KONCERNBOLAG 

I december 2015 tog kommunfullmäktige beslut att bilda ett koncernbolag för Västerås Stads helägda 

bolag. Genom att bilda en bolagskoncern skapas förutsättningar för att nyttja de regler som gäller för kon-

cernbidrag inom en bolagskoncern. Varje bolag som ingår i koncernen är ett eget skattesubjekt. Inom 

koncernen kan vinstgivande bolag lämna koncernbidrag till de bolag som eventuellt redovisar underskott. 

Effekterna blir desamma om kommunen valt att organisera all bolagsverksamhet i ett enda bolag eller i 

förvaltningsform. Villkoren är att moderbolaget äger minst 90 % av aktierna i dotterbolagen. Under en 

övergångsperiod kommer Västerås flygplats AB att vara moderbolag för koncernen. Bolaget har förvärvat 

aktierna för de av staden helägda bolagen/koncernerna, Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, Västerås 

strategiska fastigheter AB och Västerås näringslivs och marknadsaktiebolag. 

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND INOM KONCERNEN VÄSTERÅS 

STAD 

Kommentarer till avvikelserna för respektive bolag och kommunalförbund finns på sid 18-23. För bola-

gen redovisas resultat efter finansiella poster, före bokslutsdispositioner och skatt, i mnkr. I de fall bola-

gen är koncerner redovisas koncernresultatet.  

Renhållningsverksamheten övergick från tekniska nämnden när det nya kommunalförbundet Vafab Miljö 

bildades under året. Samtidigt såldes stadens aktier i bolaget Vafab Miljö AB till kommunalförbundet.  

(mnkr) Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 

Mälarenergi AB 313,5 212,4 195,5 

Bostads AB Mimer 102,2 74,9 84,2 

Västerås Flygplats AB   36,1 

- Varav flygverksamhet -11,3 -12,2 -19,9 

VSSF AB -4,8 9,4 8,6 

Västerås näringslivs och marknadsaktiebolag -0,9 0,2 0,4 

Mälarhamnar AB 2,3 4,2 11,8 

MBR 6,4 0,0 2,5 
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BESTÄLLARNÄMNDER OCH ÖVRIGA ANSLAGSFINANSIERADE 

NÄMNDER 

Förskolenämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

853,0 846,3 6,7 

Förskolenämndens resultat är 6,7 mnkr lägre nettokostader än budgeterat. Resultatet fördelar sig på föl-

jande sätt: 

Avvikelse mot budget 

Tilldelningsekonomin 10,1 mnkr 

Verksamhetsekonomin (den kommunala utföraren) -3,4 mnkr 

Total avvikelse mot budget 6,7 mnkr 

De positiva avvikelserna återfinns i tilldelningsekonomin och består av tre delar. Det ena är att det blev 

19 färre barn i förskolan än budgeterat, vilket gav ett överskott om 2 mnkr mot budget. Det andra är att 

det var färre små barn, samt färre barn på heltid och fler på deltid vilket avspeglar sig i nämndens kostna-

der med en positiv avvikelse på1,2 mnkr. Den tredje orsaken till överskottet beror på en högre föräldraav-

gifter och större momsintäkter, vilket gav ett överskott med 4,2 mnkr. 

När det gäller verksamhetsekonomin, dvs de kommunala förskolorna slår både färre barn totalt sett och 

fler barn på heltid, på deras intäkter så att de minskar mot budget. Effekten blev en negativ avvikelse med 

-3,4 mnkr. 

Grundskolenämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

1543,2 1581,9 -38,7 

Grundskolenämndens resultat är 38,7 mnkr högre nettokostader än budgeterat. Resultatet fördelar sig på 

följande sätt: 

Avvikelse mot budget 

Tilldelningsekonomin -19,1 mnkr 

Verksamhetsekonomin (den kommunala utföraren) -19,6 mnkr 

Total avvikelse mot budget -38,7 mnkr 

Grundskolenämnden dras med stora problem med stora underskott på både tilldelningsekonomin och 

verksamhetsekonomin.  

För tilldelningsekonomin har kostnaderna har varit högre på grund av 240 fler elever än budgeterat, vilket 

gav en budgetavvikelse med -21,3 mnkr. Även antalet barn i fritidshemmen är fler än budgeterat, 161 
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stycken, vilket gav ett underskott på -5 mnkr. Skolskjutskostnaderna ligger också de över budget med 1,3 

mnkr. Något färre barn, 16 stycken, i grundsärskolan ger ett budgetöverskott med 7 mnkr.  

Även verksamhetsekonomin har haft högre kostnader än budgeterat för år 6-9 samt för särskolan, vilket 

gett ett underskott på hela -28,4 mnkr. Det är sedan tidigare huvudsakligen lokaliserat till främst tre sko-

lenheter; St Iliansskolan, Bäckbyskolan och Sofiaskolan. Orsakerna hos de två första är kraftiga elev-

minskningar på kort tid som inte har kunnat mötas tillräckligt snabbt med en kostnadsanpassning. Ett 

åtgärdsprogram finns för dessa skolor som främst handlar om att anpassa personalkostnader, men dessa 

åtgärder tar tid att genomföra och har inte kunnat stoppa budgetunderskottet till årsslutet. Sofiaskolan har 

resurskrävande elever, men ersättningen återspeglar inte detta, vilket har gjort att underskott har uppstått. 

Däremot har lägre kostnader än budget för F-år 5 gjort ett överskott på 8,8 mnkr. 

I budgetarbetet för 2016 har de tre pedagogiska nämnderna omprioriterat medel från främst arbetsmark-

nadsåtgärder, vuxenutbildning och fritid/förebyggande för att kunna ge grundskolan bättre förutsättning-

ar. Ersättningarna till kommunala och fristående utförare förstärks 2016 med 19 mnkr (omprioritering 14 

mnkr, ramökning från fullmäktige 5 mnkr), varav 13 mnkr förbättrar förutsättningarna för verksamhetse-

konomin (den kommunala utföraren). Tillsammans med ökad ram för tilldelningsekonomin, utifrån ökat 

elevantal, innebär det att grundskolenämnden har en budget i balans 2016. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

708,4 721,9 -13,5 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultat är 13,5 mnkr högre nettokostnader än budgeterat. 

Resultatet fördelar sig på följande sätt: 

Avvikelse mot budget 

Tilldelningsekonomin -7,5 mnkr 

Verksamhetsekonomin (den kommunala utföraren) -6,0 mnkr 

Total avvikelse mot budget -13,5 mnkr 

 

Gymnasieskolan fick 107 fler elever än budgeterat, vilket gav tilldelningsekonomin ett budgetöverskri-

dande med -7,6 mnkr. Att kostnaderna i verksamhetsekonomin blir större än budget betyder också att 

fristående skolor ska få del av dessa kostnader, varför en underskottkompensation på -0,9 mnkr ligger i 

resultatet. 

För VUC (Vuxenutbildningscentrum) och arbetsmarknad blev bokslutsresultatet ett litet överskott på 0,8 

mnkr. 

De kommunala gymnasieskolorna gjorde ett underskott på -8,2 mnkr mot budget. Fyra gymnasier har gått 

in i 2015 med negativa budgetar då de länge brottats med problem i form av vikande elevtal eller höga 

kostnader på grund av omfattande utrustning.    

Resultatet innebär en förbättring mot föregående år med ca 13 mnkr. 
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Individ- och familjenämnden  

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

710,1 743,8 -3,8 

Flera delar i nämndens underskott på totalt -3,8 mnkr visar kraftiga underskott. Det gäller vårdkostnader 

för ungdomar där det skett en ökning av antalet vårddygn samt placeringar på institution. Vårdkostnader 

för ungdomar har en budgetavvikelse på -21,6 mnkr. Även vårdkostnader för vuxna visar ett underskott 

på -13,4 mnkr mot budget, vilket beror på ett ökat köp av boenden inom öppenvården.   

Sysselsättningsåtgärder enligt LOV, samt nätverksmöten har avslutats under året och genererar därför ett 

budgetöverskott på sammanlagt 3,2 mnkr. Åtgärder för att försörjningsstödstagare ska komma i arbete 

genomförs i första hand i samverkan med arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

samt genom samordningsförbundets verksamhet. 

Övriga plusposter mot budget är vuxenboendet Tallbacken där våning 3 har startat senare än tänkt, samt 

en del utvecklingsmedel som inte blivit förbrukade. 

Nämndens största budgetavvikelse är de 22,4 mnkr i överskott på försörjningsstöd. Det är färre hushåll 

som har haft behov av försörjningsstöd än vad som budgeterats för. Under 2015 genomfördes en indivi-

duell uppföljning och revidering av handlingsplaner på socialkontor ekonomi för samtliga hushåll med 

långa bidragstider utifrån syftet att fler ska bli självförsörjande. Arbetet har inriktats på att öka andelen 

hushåll som går vidare till egen försörjning och att underlätta situationen för barn i familjer med längre 

bidragsberoende. Samarbetet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska förstärkas för att fler 

kommuninvånare som står närmare arbetsmarknaden ska få arbete och egen försörjning. 

Översikt av Individ- och familjenämndens budget: 

Avvikelser (nettokostnader, Mkr) 2015 

Försörjningsstöd 22,4 

Vårdkostnader Barn och familj -0,5 

Vårdkostnader Ungdom -21,0 

Vårdkostnader Vuxna -13,4 

Övrigt 4,4 

Totalt exklusive flyktingmottagningen -8,1 

Flyktingmottagningen 4,3 

Totalt inklusive flyktingmottagningen -3,8 

 

Vårdkostnaderna fortsätter att öka. Budgetavvikelsen för 2015 är totalt 34,94 mnkr högre än budget. Av-

vikelsen ligger på ungdom och vuxna.  Vårdkostnaderna har ökat varje år sedan 2008.  

Försörjningsstödet exklusive kostnaderna för flyktingar blev 22,4 mnkr lägre än budget. Både antalet 

hushåll och kostnaden för utbetalat försörjningsstöd har minskat mellan 2014 och 2015. Även andelen 

bidragshushåll i kommunen har minskat något trots ökat invånarantal. Däremot har den genomsnittliga 

bidragstiden och hushåll med långa eller mycket långa bidragstider ökat. 2016 kommer en större andel 

nyanlända att avsluta de statliga etableringsinsatserna och om de inte är självförsörjande kommer fler att 

behöva försörjningsstöd. 
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Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

680,5 699,2 -18,7 

Resultatet för nämnden för personer med funktionsnedsättning uppgår till minus -18,7 jämfört med bud-

get.  

Utförda boendestödstimmar enligt LOV har minskat jämfört med 2014, men en negativ avvikelse mot 

budget på -6,1 blir ändå resultatet då budgeten var för svag redan från början.  

Däremot har kostnaden för bostadsanpassning ett budgetöverskott på 1,5 mnkr. Kostnaderna för bostads-

anpassning är svåra att förutse. 

För personlig assistans har ökande volymer inneburit ett budgetöverskridande med -7,1 mnkr.  

Flera och dyrare utomkommunplaceringar har inneburit ett budgetöverskridande på -7 mnkr. Det finns 

inte tillgång till lämpliga boenden i Västerås. 

Volymökningarna inom daglig verksamhet enligt LOV har varit betydligt större än beräknat. Dock har 

huvudparten av de nya deltagarna efter genomförda omvårdnadsbedömningar placerats i ersättningsnivåer 

under genomsnittet, vilket har inneburit att det slutliga underskottet blev -1 mnkr mot prognosen på -4,5 i 

delåret. 

Äldrenämnden  

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

1 314,0 1 390,0 -76,0 

Äldrenämndens budgetöverskridande har fortsatt att öka under hela 2015. Från prognos vid delår 2 på -

58, 1 mnkr slutar året med ett negativt utfall på -76,0 mnkr jämfört med budget. Till allra största del finns 

underskottet inom hemtjänsttimmar inom ordinärt boende. En ökning av antalet utförda timmar i hem-

tjänsten har fortsatt under 2015, dock har ökningstakten mattats av något mot slutet av året. Budgeten var 

redan från början väldigt svag.  

Även hemsjukvårdstimmarna har fortsatt att öka under året, vilket har medfört ett budgetunderskott på -

6,0 mnkr.  

Nettokostnaderna har ökat med 150,6 mnkr jämfört med förra året. 50 mnkr av dessa beror på en föränd-

rad ansvarsindelning mellan äldrenämnden och nämnden för personer med funktionshinder avseende 

hemtjänst/boendestöd enligt LOV. Kostnaden för hemtjänst har ökat med 55,2 på grund av fler utförda 

timmar mellan åren. Äldreboendet Hälleborg togs i drift under slutet av 2014, vilket medför en högre 

kostnad på 50 mnkr 2015 jämfört med 2014.  
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Tekniska nämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

386,3 391,4 -5,1 

Tekniska nämndens nettokostnader stannade på ett underskott på -5,1 mnkr mot budget, mot tidigare pro-

gnoser under året på -7-8 mnkr. Snöröjningsbudgeten gör ett underskott på -10,8 mnkr. Budgeten är för 

låg för en normalvinter och hela budgeten behövde nyttjas redan under början av året.  

Vid förlängning av avtal för parkskötsel för öster och centrum ökade kostnaderna och tillsammans med en 

ökad kostnad för naturreservat gör verksamheten ett underskott på -4,1 mnkr.  

Övriga verksamheter gör mindre överskott mot budgeten. Avtalet med Arver angående truckstopp vid 

Gilltuna drog ut på tiden och bedöms nu vara klart i september 2016, varpå ingen kostnad uppstod 2015.   

Intäkterna för upplåtelse av allmän platsmark fick ett överskott då uthyrningen ökade, liksom genom ett 

skadestånd från Clearchannel.  

Trafikökning för servicelinjerna och underhåll för båttrafiken kostade mindre än beräknad, vilket medför-

de en positiv budgetavvikelse med 2,4 mnkr.  

Kulturnämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

181,7 176,3 5,4 

Kulturnämndens resultat är 5,4 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Den största avvikelsen hänför 

sig till Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken med 5,0 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kapital-

tjänstkostnader för konserthuset än budgeterat då ränteläget är lågt, förändring av kulturstödsverksamhet 

samt att en cheftjänst varit vakant. 

I nämnden ingår Stadsarkivet som gör ett mindre underskott på 0,5 mnkr på grund av högre personalkost-

nader än budgeterat samt för införandet av e-arkiv.  

Nämnden för idrotts- och friluftsliv 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

164,6 162,4 2,2 

Resultatet i nämnden för idrotts- och friluftsliv är 2,2 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Den 

största avvikelsen hänför sig till att indexet för regleringen av avtalet med Kokpunkten blev lägre än be-

räknat med 2,7 mnkr. Övrigt överskott beror på att det nya stallet på Rocklunda blev klart först i septem-

ber. Några underskott mot budget har berott på mer underhåll i friluftsanläggningar istället för investe-

ring, att föreningsstödet har ökat pga fler medlemmar och fler cuper samt att fritidshamnarna har kopplat 

latrinpump till Mälarenergis avloppsledning. 

Byggnadsnämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

22,8 22,7 0,1 

Byggnadsnämndens nettokostnader är 22,7 mnkr, vilket är ett överskott på 0,1 jämfört med budget. Den 

höga produktionen, fler bygglov har givit högre intäkter än budgeterat. Under hösten har antalet anställda 

ökat för att klara produktionen. Årets ökade intäkter kompenserar för de ökade kostnaderna.  
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Skultuna kommundelsnämnd 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

99,0 100 -1,0 

Skultuna gör ett mindre underskott mot budget på -1,0 mnkr. Resultatet beror till största del på ökade 

personalkostnader inom skolan och svårighet att komma tillrätta med kostnaderna inom vård och omsorg.  

Avvikelse mot budget 

Anslagsfinansierad verksamhet + 0,6 mnkr 

Beställd verksamhet - 1,6 mnkr 

Total avvikelse mot budget - 1,0 mnkr 

På Persboskolan finns underskott på -1,6 mnkr mot budget, vilket beror på ökade kostnader för elever i 

specialundervisningsgrupper, studiehandledning och högre personalkostnader. För att minska underskot-

tet har kommundelen varit återhållsam i satsningar i alla verksamheter och inte tillsatt alla vakanta tjäns-

ter. Antalet barn i förskolan har också ökat, vilket har gett ett mindre budgetöverskott för förskoleverk-

samheten.  Totalt har den anslagsfinansierade delen fått en positiv budgetavvikelse med 0,6 mnkr.  

Den intäktsfinansierade delen har ett budgetunderskott på -1,6 mnkr som beror på personalkostnader i 

hemtjänst och demensboende. Det är svårt att få ekonomi i hemtjänsten med den ersättningsmodell som 

gäller. För servicehuset Vallonen, som också har ett budgetunderskott, har åtgärder satts in som har börjat 

ge effekt.  

Kommunstyrelsen 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

194,1 182,6 11,5 

Kommunstyrelsen utfall är totalt 11,5 mnkr lägre nettokostnader än budgeterat. Främsta orsaken till över-

skottet finns bland de strategiska projekten. Det har blivit förskjutningar i tiden på grund av resursbrist 

samt lägre kostnader för projekten. Projekten önskad tjänstgöringsgrad samt miljö/klimat har inte kostat 

lika mycket som budgeterat. Totalt visade de strategiska projekten ett överskott mot budget på 7,2 mnkr. 

Av kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser har 2,0 mnkr inte utnyttjats, medan kommunsty-

relsen har haft högre arvoden, köpta tjänster och resekostnader än budgeterat. 

På stadsledningskontoret har lägre personalkostnader på grund av vakanser samt överskott på enheten 

Välfärd och försörjning bidragit till en budgetavvikelse på 3,4 mnkr. 

Valnämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

0,8 0,9 -0,1 

Valnämndens budget i ett mellanår är lägre än under valåren. Resultatet för året är ett litet överskridande 

av budgeten på grund av att nämnden är större, att fasta arvoden till beredningsutskottet ej budgeterats 

samt en beredskap för extraval fanns under 2015. 
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Kommunrevisionen 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

3,5 3,4 0,1 

Kommunrevisionen visar ett litet överskott mot budget för 2015. Orsaken är lägre utbetalda arvoden, samt 

billigare läsplattor än budgeterat. Med anledning av ny mandatperiod har en viss fördröjning skett av 

fördjupade granskningar. 

Överförmyndarnämnden 

Budget Nettokostnad Budgetavvikelse 

11,3 11,5 -0,2 

På grund av den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn har nämnden fått ökade kostnader 

för gode män för asylsökande barn. Dessa kostnader kan till största del återsökas från Migrationsverket. 

Underskottet för asylsökande kompenseras till viss del av lägre personalkostnader på grund av långtids-

sjukskrivning och föräldraledighet.  

INTÄKTSFINANSIERADE STYRELSER OCH NÄMNDER 

Styrelsen för Konsult och Service 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

0,0 2,9 2,9 

Servicepartner (styrelsen för Konsult- och service) redovisar ett resultat på 2,9 mnkr, vilket är 2,9 mnkr 

bättre än budget.  

Förvaltningen visar positiva avvikelser på 3,1 mnkr för ökade volymer inom HR och inom Ekonomi för 

högre intäkter för e-handel och lägre kostnader för ekonomisystemet och reparationskostnader för fordon. 

IT har extraordinära kostnader för infrastruktur, certifikat, hårdvaru- och supportgaranti som inte täcks av 

prismodellen för de gemensamma IT-kostnaderna. Systemförvaltning väger dock upp detta genom mer-

försäljning av konsulttid. I Kommunikationscenter och Konsultcenter har debiteringsgraden varit otill-

räcklig, vilket betyder budgetavvikelser på sammanlagt -1,5 mnkr. 

Ett ökat uttag av semesterdagar har gjort att semesterlöneskulden minskat och gett ett överskott på 1,4 

mnkr.   

Fastighetsnämnden exkl jämförelsestörande och exploatering 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

0,0 9,8 9,8 

Jämförelsestörande poster netto 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

0,0 457,3 457,3 

Exploateringsverksamhet 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

1,5 44,3 42,8 
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Fastighetsnämndens resultat, exklusive jämförelsestörande poster och resultat från ex-

ploateringsverksamheten är 9,8 mnkr, vilket är 9,8 mnkr bättre än budget.  

Fastighetsnämnden visar upp ett rekordöverskott totalt på grund av den stora försäljningen av tomträtter. 

Över 2000 personer har valt att köpa loss sin småhustomt under året, då ändrade beräkningsregler för 

friköpen börjar gälla 2016. Detta har, tillsammans med övriga fastighetsförsäljningar, resulterat i en re-

kordhög reavinst på 466,6 mnkr som räknas som en jämförelsestörande post i stadens bokslut. Till följd 

av dessa försäljningar syns en minskning på tomträttsintäkterna redan innevarande år med -7 mnkr. Öv-

riga avvikelser från budgeten summerar till ett överskott på 9,8 mnkr och beror på meruthyrning av va-

kanta lokaler på Wenströmska skolan och Lillhagaskolan med 6,7 mnkr, minskad skadegörelse mot bud-

get med 3,7 mnkr, lägre IT-kostnader och lägre kostnader för arbetskraft på grund av vakanser. Till de 

negativa budgetavvikelserna hör ökade kostnader för reparation, tillsyn och skötsel med -6 mnkr samt 

högre underhållskostnader som gett en budgetavvikelse med -9,1 mnkr, då budgeten medgav detta. 

Jämförelsestörande poster är inte budgeterade. De jämförelsestörande poster som ingår i fastighetsnämn-

dens resultat är: 

mnkr 

Realisationsvinster tomträtter 461,1 

Övriga realisationsvinster 5,5 

Summa realisationsvinster + 466,6 

Nedskrivningar - 9,3 

Summa jämförelsestörande poster + 457,3 

 

Resultatet för exploateringsverksamheten överstiger totalt sett budget med 44,3 mnkr. Herrgårdsängen på 

Gäddeholm visar ett exploateringsresultat på 15,3 mnkr. Lillhamra har en positiv kalkyljustering jämfört 

med budget med 9,3 mnkr. Både Gilltuna truckstop, Stadsträdgården och Misskonskyrkan har kommit 

längre än budgeterat och visar ett resultat på sammanlagt 15,6 mnkr. Erikslund norra har en lägre uppar-

betningsgrad än budget med 8,8 mnkr. Övriga pågående exploateringsprojekt har ett totalt resultat på 12,7 

mnkr.  

Ränta och avskrivningar samt löpande kostnader för 3 B belastar exploateringsverksamheten med -17,4 

mnkr högre kostnader än budgeterat.  

Styrelsen för proAros  

Budget Resultat Budgetavvikelse 

-1,2 8,2 9,4 

proAros redovisar ett överskott med 8,2 Mkr, vilket är 9,4 mnkr bättre än budget.  

Hemtjänsten inklusive hemsjukvården, boendestöd och larm är verksamheter som går med kraftiga under-

skott. Redan vid budgettillfället fick dessa verksamheter budgetera ett underskott på -11,1 mnkr, vilket 

dock blev hela -21,4 mnkr i utfall. Hemtjänsten har, trots en resultatförbättring mot 2014, lägre effektivi-

tet än budgeterat, med stor personalomsättning och höga sjuktal att brottas med.  
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För övriga verksamheter inom vård och omsorg är utfallet 9,3 mnkr bättre än budgeten med ett resultat på 

17,2 mnkr. Inom daglig verksamhet har en omställning skett på grund av minskade ersättningar från 

2016, vilket har gjort att kostnaderna har gått ner redan 2015 och gett ett budgetöverskott.  

Även fritid och förebyggande/Ifo gör en stor positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr och slutar på ett resul-

tat på 12,4 mnkr. Detta beror på vakanser, volymökningar samt att utbildnings- och övriga driftkostnader 

inte använts fullt ut. För flyktingmottagningen har trycket på HVB-hem varit stort, men på grund av för-

siktighet av nyrekryteringar har personalkostnaderna kunnat hållas låga och verksamheten ge ett över-

skott. 

Teknisk Produktionsstyrelse 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

0,0 2,0 2,0 

Tekniska produktionsstyrelsen redovisar ett resultat 2,0 mnkr, jämfört med en budget på noll.  

Resultatet inom Produktion är 0,6 mnkr bättre än budget, där resultaten för drift- och anläggningsuppdra-

gen är ca 1,0 mnkr bättre tack vare högre volymer och badens resultat är ca 0,4 mnkr sämre på grund av 

fortsatt vikande intäkter. Arbetsmarknadsverksamhetens resultat är 0,1 mnkr sämre än budget. Övrig bud-

getavvikelse förklaras av ca 1,5 mnkr lägre omställningskostnader än budgeterat. 

Tekniska nämnden, avfall och återvinning 

Budget Resultat Budgetavvikelse 

-5,0 -20,1 -15,1 

Tekniska nämnden, avfall och återvinning redovisar ett negativt resultat på 20,1 mnkr. Under 2015 bed-

revs verksamheten endast under januari till augusti, varefter den övergick till det nybildade kommunal-

förbundet Vafab Miljö. I och med denna flytt bokades även det för renhållningen upparbetade egna kapi-

talet upp som en kostnad på nämnden med 17,6 mnkr, varför underskottet slutade på -20,1. Det återstå-

ende egna kapitalet för avfallsverksamheten ska komma abonnenterna till godo och därmed överföras till 

huvudmannen som ansvarar för verksamheten.  

Bortser man från kostnaden för det egna kapitalet slutade verksamheten med ett underskott på -2,5, vilket 

kan jämföras med att verksamheten bara bedrevs under åtta månader och vid en rak fördelnings är det 

resultatet till och med något bättre än budget.  
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BOKSLUTSRAPPORT FRÅN VÄSTERÅS STADS KONCERNBOLAG OCH 

KOMMUNALFÖRBUND 2015 

Resultat efter finansiella poster, före skatt, mnkr (I de fall bolagen är koncerner redovisas koncernresultatet). 

I slutet av 2015 bildades ett koncernbolag för stadens helägda bolag. Moderbolag i starten kommer att vara Västerås 

Flygplats AB. En namnändring kommer att ske och flygplatsverksamheten flyttas till ett nytt bolag under våren 

2016. 

Västerås Flygplats AB 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

-11,3 -12,2 36,1 

I slutet av året bildade Västerås Stad ett koncernbolag med Västerås Flygplats AB som moderbolag, vil-

ket var avgörande för att kunna ge flygplatsbolaget del av vinster i övriga dotterbolag i framtiden. Flyg-

platsverksamheten kommer under våren 2016 att flyttas till ett nytt bolag och moderbolaget ändrar då 

namn till Västerås Stadshus AB.  

I och med bildandet av koncernbolaget förvärvade Västerås Flygplats AB aktierna i stadens helägda bolag 

Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer och Västerås Strategiska fastigheter AB. Bolaget bokade även upp 

de anticiperade utdelningarna från Mälarenergi och Mimer som ska lämnas till staden enligt ägardirekti-

ven. Detta gjorde att en vinst uppstod, trots förluster inom flygverksamheten.  

Bolagets flygplatsverksamhet fortsätter att dras med ekonomiska svårigheter. Flygplatsen är strategiskt 

viktig för hela Stockholms- och Mälardalsregionen. Flygplatsen är också landets största skolflygplats med 

sysselsättning för ca 100 personer ihop med servicebolagen i anslutning till flygverksamheten.  

Passagerarunderlaget är stabilt med knappt 115 000 passagerare per år. Arbetet med att få nya lågprislin-

jer har gett resultat i att WoW från maj 2016 kommer att starta flygningar till Nordamerika via Island.  

Resultatet för flygverksamheten landade på minus -19,9 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med -7,7 

mnkr. Inför 2016 har arbete påbörjats med att bland annat få tillbaka fraktflyget, vilket kostar pengar ini-

tialt men förväntas ge ett förbättrat resultat med 5 mnkr.  

En ny vd tillsattes under hösten och då tydliggjordes rollfördelningar inom ledningen genom att en mark-

nads- och försäljningsfunktion etablerades. 

 

Nyckeltal jämfört med 2014 

  

2015 2014 

Antalet landningar 

 

19 391 16 719 

Antalet passagerare 

 

114 581 116 285 

Flygfrakt ton 

 

3 123 4 971 

Resultat per passagerare (kr), 

exklusive jämf stör intäkter 

 

-174 -102 
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Bostads AB Mimer 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

102,2 74,9 84,2 

Bostads AB Mimers resultat efter finansiella poster är 84,2 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster från 

försäljning av fastigheter med 1,3 mnkr. Redovisat resultat är 9,2 mkr bättre än budgeterat och helt i linje 

med årets prognos från andra tertialet. 

Resultatet från den operativa verksamheten ligger i linje med 2014 och följer planen för bolagets långsik-

tiga ekonomiska utveckling. Under året har efterfrågan varit fortsatt mycket god på lägenheter. Uthyr-

ningsgraden för bostäder ligger stabilt på förra årets nivå 99,8 % och för lokaler slutar 2015 på 97,3 %, 

vilket är något högre än 2014.  

De totala driftkostnaderna har under året ökat något jämfört med föregående år. Där kostnaderna för fas-

tighetsskötsel och reparationer ökat vilket kompenserats av lägre media kostnader samt lägre nivå av to-

tala underhållet som kostnadsförts. Media kostnaderna har hållits låga dels på grund av det milda vädret 

samt att Mimers vindkraftverk varit i drift hela 2015. Mimers avskrivningar ökade med 28,1 mkr under 

2015, ökningen beror på ökat underhåll som aktiverats, nya fastigheter samt en engångseffekt på 10,8 mkr 

avseende nedskrivning av Mesanseglet.  

Finansnettot för 2015 slutar 5,5 mkr bättre än för 2014, trots att den totala lånestocken ökat till 4,1 mnkr. 

Den genomsnittliga räntenivån har varit 2,07 %. 

Den totala investeringsnivån uppgick till 763,6 mnkr. Av årets investeringar så har 428,mnkr gått till ny-

produktion varav 200,0 mkr avser förvärv av Förseglet, 280,mnkr till ombyggnation samt 54,7 mnkr till 

inventarier. I inventarier ingår Mimers vindkraftverk. 

Mälarenergi AB 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

313,5 212,4 195,5 

Mälarenergi ABs resultat efter finansiella poster är 195,5 mnkr, vilket är 16,9 mnkr sämre än budget. 

Koncernens totala intäkt för räkenskapsåret uppgick till 2 817 mnkr, vilket är en minskning med 87 mnkr 

motsvarande 3 % jämfört med 2014. Minskningen beror framför allt på varmt väder med lägre sålda 

energivolymer. 

Sammantaget har kostnader för koncernen gällande bränsle, energi, råvaror och material minskat med 15 

% motsvarande 203 mnkr jämfört med 2014. Minskningen beror främst på att inköpspriset av el var lägre 

och att en lägre volym inköpts. Jämfört med föregående år är bränslekostnaderna cirka 80 mnkr lägre. 

Bränslekostnaderna per producerad MWh var betydligt lägre i år på grund av att Block 6 haft god pro-

duktionstillgänglighet. 

Övriga kostnader har ökat med 39 mnkr. Framför allt beror ökningen på luktreducerade åtgärder och un-

derhållskostnader hos Block 6. 

Avskrivningar enligt plan uppgick till 452 mnkr, vilket är en ökning med 112 mnkr mot 2014. Utfallet 

beror främst på aktivering av samförbränningsanläggningen Block 6. Avskrivningstiden för anläggningen 

var budgeterad med 20 år men har lagts upp på en genomsnittlig plan om 25 år. Likaså har räntekostna-

derna ökat med 42 mnkr som en följd av aktiveringen. 
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Under året uppgick koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 796 

mnkr att jämföra med 1 139 mnkr 2014. 

   

 

Investeringar, mnkr 2015 2014 

Värmeverksamheten 456 851 

Elnätsanläggningar 153 109 

Vattenledningsnät och reningsanläggningar 105 79 

Fibernät 65 74 

Övriga investeringar 18 26 

  

Nyckeltal jämfört med 2013 och 2014 

Försäljning: 

 

2015 2014 2013 

El slutkunder (GWh) 1834 2205 2 292 

Överförd energi Elnät (GWh) 1660 1695 1 753 

Värme (GWh) 1434 1421 1 492 

Kyla (GWh) 27 29 27 

Vatten (Mm
3
) 11 11 10 

Mälarhamnar AB 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

2,3 4,2 11,8 

Mälarhamnar AB redovisar ett resultat efter finansiella poster på 11,8 mnkr, vilket är 7,6 mnkr bättre än 

budget. 

Överskottet beror på ökade volymer för terminaltjänster och fartygshantering vilket visar ett intäktsöver-

skott mot budget på 7 mnkr och en ökning med 15,2 mnkr jämfört med 2014. Ökningen skedde inom 

jordbruks- och skogsbruksprodukter , skrot och containertrafik, medan bränsle/kol minskade på grund av 

importstopp under sommaren. 
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Driftkostnader för fordon har blivit lägre, medan reparation och underhåll, rivning av kranar och anpass-

ning och underhåll av lokaler har blivit dyrare än budgeterat. Personalkostnaderna var högre än förra året, 

då antalet årsarbetare ökat på grund av extrapersonal som följd av ökade terminaltjänster.  

Årets investering på 23 mnkr, varav 20 mnkr utgörs av en ny traversanläggning i Köping. 

 

Nyckeltal jämfört med 2013 och 2014 

2015 2014 2013 

Anlöp, fartyg 729 718 690 

Hanterat gods fartyg, kiloton 2 566 2 515 2 361 

Nettooms/årsarb, kkr 1 742 1 636 1 470 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

-4,8 0,8 9,4 

Västerås Strategiska Fastigheter AB har ett resultat efter finansiella poster på 9,4 mnkr jämfört med bud-

geterat resultat på 0,8 mnkr. Jämfört med budget är det ett överskott på 8,6 mnkr. Föregående år var resul-

tatet -4,8 mnkr.  

Överskottet förklaras främst på grund av intäkter från Västmannatrafik AB som inte var med i budgeten.  

Både Västerås flygfastigheter AB och Geddeholms AB har under året avyttrat fastigheter, vilket medför-

de reavinster på 16,8 mnkr. Geddeholms AB har gjort en nedskrivning av pågående ladugårdsbygge med 

12 mnkr. Effekter av uppskjuten skattefordran samt årets skatt har inte budgeterats men medför en resul-

tateffekt på 2,3 mnkr. Det finns även planerade underhållskostnader som inte genomförts. 

Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag  

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

-0,9 0,2 0,4 

Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag (VMN) är från och med december 2015 ett helägt bolag till 

Västerås stad/koncernbolaget. Bolaget har i och med nya ägarförhållanden bytt namn från Etablering 

Västerås AB (Evab). 

VMN visar ett litet överskott på 0,4 mnkr för verksamhetsåret 2015. 

Näringsliv har haft kostnader för en ny hemsida, vilket gett ett negativt resultat för affärsområdet.  

Västerås&Co inklusive Västerås Conventions Bureau gjorde ett positivt resultat mot budget på 0,4 mnkr 

tack vare bra utfall för Cityfestivalen och Power Meet.  

Visit Västerås har tappat intäkter från biljettförsäljning medan broschyrförsäljningen gav ett litet plus. 

Ett utvecklingsarbete för ny turistisk statistik för Västerås, länet och 4M-städerna pågår. Gästnätter janu-

ari-okt för hotell, vandrarhem, stugby och camping uppgår till 367 584 vilket är en ökning med 10,5% 
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jämfört med samma period för förra året. Under 2015 var antalet användare av hemsidan, visitvasteras.se, 

266 525 en ökning med 56% mot 2014. 

Västerås Convention Bureau har gått från ett treårigt projekt till permanent verksamhet inom bolaget från 

2016. 

Västerås & Co har genomfört ett antal större evenemang varav Västerås Cityfestival slog publikrekord 

150000 besökare under tre dagar, med 240 programpunkter. Power Big Meet, cruising, har genomförts 

med gott resultat. Antikrundan genomfördes den 26 augusti med rekordpublik. 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

6,4 0,0 2,5 

Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) uppvisar ett resultat efter finansiella poster på 2,5 

mnkr.  

Måluppfyllelsen enligt handlingsprogram för räddningstjänst är mycket god. Målet att stötta kommunerna 

och delta i skadereglerande arbete uppnås, men till priset av sämre förberedelser för utryckningsverksam-

heten då all personal utom fem administratörer ingår i den utryckande verksamheten. Yttranden till plan-

kontor och stadsbyggnadskontor har ökat kraftigt på fyra år utan att några resurser har tillförts MBR. 

En ”dykrobot” har upphandlats som ska göra det möjligt att rädda någon i Mälaren bättre då den dåliga 

sikten annars är ett problem. Ytterligare tekniska investeringar har gjorts och görs fortlöpande för att vis-

ionen om att bli ”Sveriges effektivaste och vassaste räddningstjänst” ska kunna uppnås. Åtta personer i 

nyckelbefattningar har gått i pension, vilket har reducerat kapaciteten och påverkat verksamheten då 

dokumentation, erfarenhetsåterkoppling och utredning om bränder kräver tid.  

Brandstationen på Brandthovda blev om- och tillbyggd under året för ett effektivare arbete. Bemanningen 

på deltidsstationerna är fortfarande ett problem med stor personalomsättning och svårt att rekrytera till. 

Planerade investeringar på övningsfältet Fågelbacken har skjutits på framtiden då användningsförbud har 

gällt under 2015 på stora delar av anläggningen pga mark och rostskador på containeranläggningen. En 

nedskrivning har skett på containeranläggningen med 2 mnkr.   

Försöken att i länet skapa gemensamma ledningsresurser har misslyckats och MBR söker sig istället mot 

Eskilstuna och Strängnäs där intresse finns för samverkan.  

Det ekonomiska resultatet kommer av både något högre intäkter och lägre kostnader. Ökning av automat-

larm och en anpassad taxa för tillsyn har ökat intäkterna jämfört med 2014. Reavinst och ökad intäkt från 

medlemmar för medarbetare som går i pension förbättrar också resultatet. Pga tjänstledighet och fördröj-

ning av tillsättning av tjänster har gjort att lönekostnaderna är lägre än budget. Komponentavskrivning 

kommer att börja tillämpas 2016. 
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Nyckeltal / verksamhetsmått    2015 2014 2013 2012 

Insatser (larm)    1912 1 822 1 885 1 905 

Tillsynsbesök    258 274 226 347 

Kurser i brandskydd    168 293 319 275 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

0,1 0,0 0,1 

Västmanlandsmusiken har genom omfattande besparingar lyckats hålla ekonomin 2015 i balans. Den 

resultatprognos för åren 2016 – 2018 som organisationen presenterade för sina huvudmän i början av 

2015 visade på en tilltagande ekonomisk obalans och ett kraftigt växande underskott för kommande år. 

Efter ett omfattande utredningsarbete och en offentlig debatt beslutade styrelsen att det prognostiserade 

underskottet skall hanteras genom besparingar och utan att minska länsmusikverksamheten. Omfattande 

besparingar sattes in och till bokslutet uppkom ett litet överskott på 0,1 mnkr. 

Kommunalförbundet Västmanlands Teater  

utfall 2014 budget 2015 utfall 2015 

0,7 0,0 0,1 

Västmanlands teater har genom högre biljettintäkter, beviljade projektbidrag och lägre pensionskostnader 

klarat av att hålla sin budget. Till bokslutet uppkom ett litet överskott på 0,1 mnkr. 

 

 

 


