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Sammanfattning
Västerås är en växande stad och det ställer krav på Västerås stads verksamheter idag och i framtiden.
Folkmängden per den sista december 2016 var 147 420 personer. Enligt den senaste prognosen
förväntas att vi i Västerås blir nära 175 000 invånare fram till år 2032, en ökning med cirka 1700
personer per år. En del av befolkningsökningen beror på flyktinginvandring och att befolkningen blir
äldre. Så gott som alla nämnder och styrelser tar upp befolkningsökningen i sina planeringsunderlag
för 2018 som en av de viktigaste faktorerna som påverkar verksamheterna.
Ökad befolkning gör att vi måste bygga fler bostäder för att tillgodose invånarnas och
verksamheternas behov. Ökat bostadsbyggande medför i sin tur att vi måste säkerställa att vi har
tillräckligt med resurser för att klara det uppdraget inom Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Fastighetsnämnden och Mimer. Att hitta smarta lösningar för att effektivisera är nödvändigt. Det är
många stora städer som växer och efterfrågan på byggelement och byggentreprenörer är stor.
Ökad befolkning innebär även att vi måste kunna erbjuda platser inom föreskole- och
skolverksamheterna samt inom vård och omsorg. Ökad befolkning innebär också fler personer inom
missbruk, fler våldsrelaterade ärenden, fler personer med LSS-insatser, fler personer med psykisk
ohälsa och så vidare. Det handlar om att planera och dimensionera lokaler för att bedriva dessa
verksamheter och att vi har medarbetare med rätt kompetens som kan utföra arbetet.
En del av den ökande befolkningen kommer av nyanlända flyktingar som fått eller beräknas få asyl i
Sverige och på olika sätt etableras och integreras i vårt samhälle. Det är dock osäkert hur mycket
flyktinginvandringen kommer att påverka demografin.
Ökad befolkning innebär att nya verksamheter etableras och att näringslivets behov av mark ökar.
Det kan även innebära ökad konkurrensutsättning och flera privata aktörer om vi inte har tillräckligt
med kapacitet att bedriva verksamheten själva.
Brist på kompetens lyfts som en stor påverkansfaktor inom i stort sett alla nämnder och styrelser.
Västerås stad måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera ny och behålla nuvarande
kompetens. Bristområdena är kända sedan tidigare men skillnaden nu mot tidigare år är att läget är
skarpare. Det är svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och behörighet. Det är
framför allt två områden som sticker ut - tekniska området och socialtjänst.
Det tredje området som nämnder och styrelser lyfter i sina planeringsunderlag handlar om IT och
digitalisering. Det finns ett behov av att uppgradera och modernisera de verktyg vi använder i våra
verksamheter och därmed krav på en IT-infrastruktur som är anpassad för det. Flera nämnder och
styrelser upplever brister idag som är nödvändiga att åtgärda för att verksamheterna ska fungera
optimalt. Flera digitala tjänster och att underlätta för ett mobilt arbetssätt är prioriterade
utvecklingsfrågor för ökad effektivitet. Införande av IT-stöd för verksamhetsstyrningen kommer att
ske med start hösten 2017 och kommer att innebära ett implementeringsarbete i cirka två år innan
allt är på plats i systemet.
Vi lever idag i ett mer individualistiskt och heterogent samhälle än tidigare. Människor är vana att
kunna individanpassa produkter och tjänster och det finns med det utmaningar i våra verksamheter
för att tillgodose allas behov. Och ju fler invånare desto fler individer att ta hänsyn till.
De prioriterade utvecklingsfrågorna är i stor grad kopplade till ökad befolkning, kompetensförsörjning och digitalisering och/eller IT-infrastruktur. Utöver dessa nämns ett fortsatt systematiskt
kvalitetsarbete som en viktig utvecklingsfråga och som syftar till en effektivare organisation med rätt
kvalitet och rätt resultat i våra verksamheter.
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Ekonomiskt ser det bra ut för Västerås stad såväl 2017 som 2018. Till 2018 ökar intäkterna för staden
något mer än kostnaderna och det budgeterade resultatet kan stärkas något. Men under 2018
beräknas Sverige nå toppen på pågående högkonjunktur och redan till 2018 sjunker takten på
skattetillväxt för Västerås stad och 2019-2021 är den tillbaka på mer ”normala nivåer”. Utöver det så
sätter den demografiska utvecklingen stor press på stadens kostnadssida och prognostiserade
kostnadsökningar 2019-2021 överstiger intäktsökningen för samma period relativt mycket. Åtgärder
kommer att krävas för att antingen minska stadens kostnader eller öka dess intäkter.

Årsplan 2018 för rätt kvalitet och ekonomi i balans
Högkonjunktur med goda skatteintäkter men starkt demografiskt tryck
Svensk ekonomi utvecklas starkt med växande sysselsättning och ökade skatteintäkter för
kommunsektorn. Den demografiska utvecklingen med fler barn, ungdomar och äldre innebär
samtidigt att behoven ökar vilket sätter ett starkt tryck på kostnadssidan i Västerås stads budget.
Under en lång tid framåt (minst 15 år) kommer det demografiska kostnadstrycket att vara högre än
skatteunderlagets utveckling. Samtidigt växer också kraven på ökade investeringar. Staden måste
därför kontinuerligt arbeta med att finna nya vägar, metoder och åtgärder för att möta
kostnadsutmaningen.
Stora volymökningar i stadens kärnverksamheter
För verksamhetåret 2018 ska Västerås stad planera för drygt 450 fler elever i grundskolan, mer än
100 fler barn i förskolan och en ökning av elevantalet i gymnasieskolan med över 100 elever.
Budgeten för 2018 utökas med 70 mnkr till följd av det ökade barn– och elevantalet.
Antalet äldre i befolkningen ökar och därmed också behovet av äldreomsorg. För att möta
kostnaderna för fler personer med hemtjänst och hemsjukvård och utbyggnad av 59 platser i
särskilda boenden utökas äldrenämndens budgetram med 40 mnkr.
För det ökade behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning, fler hushåll med
försörjningsstöd och ökade volymer i vuxenutbildningen avsätts ytterligare över 40 mnkr i budgeten.
Oförändrad skattesats
Årsplanen bygger på en oförändrad skattesats 2018 på 20,36 procent. Västerås skattesats är lägre än
snittet i riket och låg i jämförelse med de andra kommunerna i Västerås storleksgrupp. Även när
landstingskatten (Regionen) räknas in har Västerås lägre skatt än rikssnittet.
Ökade skatteintäkter och statsbidrag
Konjunkturutveckligen med stark BNP-tillväkt och ökad sysselsättning har bidragit till att
skatteintäkterna under 2016 och 2017 ökar mer än under ett normalår, ökningen förväntas fortsätta
under 2018 för att sedan dämpas 2019 och 2020. För 2018 beräknas skatteintäkterna öka med
närmare 300 mnkr jämfört med budget 2017.
Staten har på senare år tillfört kommunsektorn högre intäkter i form av ökade statsbidrag. Många av
statsbidragen är riktade för specifika ändamål och kräver särskilda motåtgärder för kommunerna. I
förutsättningarna för två av de statsbidrag där mest medel avsatts finns dock inga direkta krav på hur
medlen ska nyttjas. Det gäller statsbidraget för ökade resurser till välfärden (sammanlagt 10
miljarder kronor till kommuner och landsting) och statsbidraget för stimulera ökat bostadsbyggande
(byggbonusen). Fördelningen av statbidragen mellan kommunerna bygger på olika former av statistik
som årligen uppdateras som exempelvis antalet startbesked för nya bostäder och antalet
asylsökande och nyanlända. Bidragens storlek är därför inte fastslagna för de enskilda budgetåren. I
Västerås nyttjas stasbidragen till en mängd olika ändamål som exempelvis åtgärder som ska öka
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bostadsbyggandet, förstärning av resurserna till grundskolan och aktiviteter som underlättar för
mottagning och inkludering av nyanlända.
Det förhållande att kostnaderna till följd av ökade volymer under en längre tid kommer vara högre än
ökningen av skatteintäkterna innebär att kostnaderna för den befintliga verksamheten löpande
måste hållas tillbaka och ständigt omprövas. Den kommunala budgeten innehåller därför
kontinuerligt olika typer av spar- och rationaliseringskrav. I budgeten 2018 utnyttjas ytterligare 50
mnkr av statsbidragen för byggbonus och ökad välfärd i syfte att begränsa rationaliseringskraven i
verksamheterna (i budget 2017 avsattes 30 mnkr av välfärdsstatsbidraget).
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramarna
I de senaste skatteunderlagsprognoserna för 2018 har skatteintäkterna räknats upp jämfört med de
prognoser som utgjorde underlag till kommunstyrelsens planeringsinriktning i februari. De ökade
skatteintäkterna förklaras av ökad sysselsättning i landet och högre intäkter från den kommunala
fastighetsavgiften. Med hjälp av de förbättrade skatteintäktsprognoserna och genom att utnyttja
delar av statbidragen för byggbonus och ökad välfärd har verksamheternas rationaliseringskrav för
2018 kunnat begränsas till 0,3 procent av budgetramarna. Det är ett betydligt lägre
rationaliseringskrav än vad som spåddes i den tidigare planeringsinriktningen där sparkravet
förutsattes bli 0,8 procent. Totalt ger ett generellt rationaliseringskrav på 0,3 procent en
kostnadsbesparing på 22 mnkr.
Planeringsförutsättningarna visar dock verksamheterna måste vara beredda betydlig högre spar- och
rationaliseringsåtgärder inför budgetåren 2019 och 2020.
Ökade löner och priser
Nämndernas budgetramar 2017 utökades motsvarande löneökningar på 3,0 procent och i budget
2018 avsätts ett utrymme på ytterligare 2,4 procent. Det innebär att det i budgetramarna finns
utrymme för ökade lönekostnader på sammanlagt 5,4 procent för åren 2017 och 2018. För ökade
övriga priser har budgetramarna 2018 räknats upp med 1,5 procent.
De nyligen avslutade löneförhandlingarna inom industrins område visar att det etablerade ”märket”
för avtalsenliga lönehöjningar är 2,2 procent för 2017 och ligger på liknande nivåer för 2018 och
2019. Det är dock viktigt att poängtera att dessa nivåer inte innehåller några förändringar utöver
avtal. SCB:s prognos över ökade timlöner för arbetsmarknaden som helhet är 3,1 procent för 2018.
Löneökningar på 2,4 procent och prisökningar på 1,5 procent innebär en total kostnadsökning på
168,5 mnkr för Västerås stad. I kostnadsberäkningen inberäknas ersättningar för löne- och
prisökningar inom de verksamheter som bedrivs i privat regi.
Budgeterat resultat 2 % av skatteintäkter och utjämning
De stora volymökningarna i kärnverksamheterna gör att Västerås stads långsiktiga resultatmål på 2,5
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning inte uppnås i budget 2018.
Det budgeterade resultatet är 150 mnkr vilket motsvarar 1,9 procent av skatteintäkterna med mera.
Resultatet i driftbudgeten är ett led i att upprätthålla god ekonomisk hushållning och utnyttjas främst
för att finansiera stadens investeringar. Om inte resultatmålet långsiktigt kan uppnås riskeras på sikt
stadens övriga två finansiella mål, att soliditen ska uppgå till minst 70 procent och att en kommande
låneskuld inte får överstiga 1 miljard kronor.
Gemensam budgetreserv
Stadens gemensamma budgetreserv stärks från 12 mnkr till 47 mnkr. I planeringsunderlagen från
styrelser och nämnder lyfts ett fler områden där det finns risk för kommande budgetunderskott. Det
är därför av yttersta vikt att en gemensam budgetreserv finns att tillgå som buffert. Den kommunala
utförarorganisationen Västerås stad Vård och Omsorg flaggar för omfattande underskott. En särskild
utredning pågår som belyser villkoren för hemtjänsten i egen regi. I dagsläget föreslås inte någon
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förändring av Västerås stad Vård och Omsorgs resultatkrav (nollresultat) men en reserv måste finnas
för att täcka ett eventuellt kommande underskott.
Med stöd av ändrad rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen gör Försäkringskassan
omprövningar av tidigare beslut om beviljade av personlig assistans. Personer med omfattande
behov av assistans blir istället hänvisade till kommunerna som ska tillgodose behoven. I vissa fall kan
det röra sig om personer som behöver så omfattade insatser att kostnaderna uppgår till
miljonbelopp per år. I avvaktan på hur rättspraxis utvecklas och ifall staten är beredd att ersätta
kommunerna i enlig med finansieringsprincipen mellan staten och kommuner måste medel finnas att
tillgå i budgetreserven. Ett annat område där staten har aviserat om försämrade villkor är
förutsättningarna för att återsöka moms för den verksamhet som genomförs av privata utförare.
Staden behöver en gemensam buffert för att kunna möta de förändringar i skatteintäktsprognoserna
som erfarenhetsmässigt alltid uppkommer. Den största risken som idag kan utläsas i skatteprognoserna är om avmattningen i konjunkturen kommer tidigare än beräknat. Budgetreserven ska
också finansiera nyttjande av den sociala resursfonden och resultatöverföring mellan åren.
Ökade budgetramar 2018
Demografi
mnkr
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnen
Äldrenämnden
Summa demografi

Fler barn
Ökat elevantal i grundskolan
Ökat elevantal i grundskolan
Ökat elevantal i gymnasieskolan
Fler äldre i befolkningen

17,4
41,9
1,3
9,8
27,0
97,4

Ökade volymer och tidigare beslut
mnkr
Äldrenämnden
Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Individ och familjenämnden

Utbyggnad av särskilda boenden
eftersläpande behov
Nya gruppbostäder, ökade volymer personlig assistsans
och daglig verksamhet
Ökat behov av försörjningsstöd och vårdkostnader till följd
av den ökade befolkningen samt försörjningsstöd för den
grupp flyktingar som anlände 2014

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnen
Tekniska nämnden

Ökade volymer i vuxenutbildningen. Rättighetsstyrda
kurser
Ränta och avskrivning strategiska investeringar och
investeringar i gatuunderhåll

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden
Skultuna kommundelsnämnd
Miljö- och konsumentnämnen
Valnämnden

Ökad turtäthet linje 21 Skultuna, helårseffekt
Drift gator och parker, ökade ytor
Nya paviljonger Romfartuna skola, helårseffekt
Ränta och avskrivningar investeringar
Valet september 2018. Det kommunala anslaget ökar från
1,7mnkr till 5,0 mnkr

Fastighetsnämnden

Resultatkravet ändras från 8,5 mnkr till 6,4 mnkr
(teknisk justering till följd av underhållsinvesteringar)

Summa ökade volymer och effekter av tidigare beslut

13,0
22,0
12,0
7,2
6,5
1,6
0,7
0,9
0,1
3,3
2,1
69,4
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Ramhöjningar utöver demografi och andra volymförändringar
mnkr
Förskolenämnden

Satsning på hållbart ledarskap och lönesatsning.

5,0

Grundskolenämnden och
Utbildnings– och
arbetsmarknadsnämnden

Lokal lärarlönesatsning för att ta rygg på det nationella lärarlönelyftet.

4,5

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Särskild förstärkning av vuxenutbildningen inklusive yrkesvux utöver att
volymerna på de rättighetsstyrda utbildningarna ökar.

6,0

Kulturnämnden

Skulpturen Vindarnas grotta: underhåll och konservering
(extra uttag ur kulturfonden ettårsanslag).

1,4

Kulturnämnden och Nämnden för
idrott och friluftsliv

Stöd till föreningar och studieförbund, 1,85 mnkr, ekonomi och stöd NIF
0,5 mmnkr, skötsel av bad 0,35 mnkr, individuella lösningar heltid
Västmanlandsmusiken 1,0 mnkr.

3,7

Kommunstyrelsen

Fortsatta medel för bredbandsutbyggnad landsbygden (förlängning
tillfällig satsning).
Ökade bidrag för gemensamma projekt
(Stockholm/Oslo, Energy Center, museiverksamhet, Robotdalen).

2,5

Fortsatta medel för ortsanalys, samt satsning på ökad trivsel i city
(förlängning tillfällig satsning).
Återställning rationaliseringskrav enlig överenskommelse på ägarmöte.

2,0

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund

3,0

1,0

29,1

Summa övriga ramhöjningar

Resultatbudget (mnkr)
Årsplan
2017
-7 618

Årsplan
2018
-7 906

7 613

7 905

103

103

48

48

Årets resultat

146

150

Resultatmål

1,9%

1,9%

Summa verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och utjämning
Statsbidrag välfärden
Finansnetto
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Styrning för god ekonomisk hushållning
Styrningen i Västerås stad
Styrsystemet i Västerås stad är ramen för styrningen och vårt sätt att sortera kommunfullmäktiges
uppdrag att styra och följa upp verksamheterna för att säkerställa att de politiska målen och
uppdragen får genomslagskraft i organisationen. Det ska bidra till att visioner och mål nås samtidigt
som det genererar en god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige är stadens högsta politiska organ och ansvarig för verksamheten gentemot
invånarna och staten. Styrningen utgår från att fullmäktige fattar beslut om mål och riktlinjer för
verksamheterna, budget och skatter, ansvarsfrihet och andra principiella frågor av större vikt.
Ansvaret för specifika verksamheter vilar i huvudsak på nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige
fastställer reglementen, direktiv och bolagsordningar för deras grunduppdrag.
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva beslutad politisk inriktning. I Västerås stad
styrsystem är det främst visionen, de strategiska utvecklingsområdena och uppdragen till styrelser
och nämnder som avses.
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. I
Västerås stad delar vi upp mål och riktlinjer för verksamheten (verksamhetsmässiga mål) i
övergripande mål i styrkortet och mål och inriktningar i styrande dokument.
Tillsammans utgör visionen, de strategiska utvecklingsområdena, uppdragen, de finansiella målen
och de verksamhetsmässiga målen kommunfullmäktiges mål.
Årsplanen är kommunfullmäktiges verktyg för att styra och planera verksamheten på strategisk nivå i
syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning och att vi bedriver den verksamhet som politiskt har
beslutats. Kommunfullmäktige gör de viktigaste politiska prioriteringarna och ger generella
inriktningar för att kunna utvärdera verksamheterna. De fastställer övergripande mål och
ekonomiska ramar för nämndernas och styrelsernas verksamhet med utgångspunkt i stadens vision.
De utvärderar sedan nämndens och styrelsens åtaganden utifrån stadens övergripande mål och det
uppdrag de gett till dem, i samband med två delårsrapporter och årsredovisningen. Årsplanen är
grunden för den utvärderingen.
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Sammanfattning av fullmäktiges mål
Vision 2026 - staden utan gränser
Visionen ska genomsyra alla vägval och beslut som görs i Västerås stad.
Strategiska utvecklingsområden
 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten
 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö
 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås
 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan
De strategiska utvecklingsområdena och det strategiska arbetet med att formulera och följa upp de
övergripande målen i dessa leds av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med medverkan
från berörda förvaltningar och bolag. Dialog och utveckling sker tillsammans med berörda
förvaltningar. Konkreta mål finns för respektive strategiskt utvecklingsområde.
Uppdrag till styrelser och nämnder
Uppdrag till nämnder och styrelser lämnas främst i samband med årsplan och delårsbokslut och följs
upp löpande under året dock senast i samband med årsredovisningen. Om uppdrag beslutats i
samband med denna årsplan finns de i slutet av dokumentet.
Finansiella mål
 Stadens soliditet ska vara minst 70 procent
 Stadens resultatmål i driftbudgeten över tid, exklusive realisationsvinster, ska uppgå till 2,5
procent
 Stadens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 1 miljard kronor
Kommunfullmäktigs budget och den ekonomiska verksamheten i staden ska bedrivas så att de
finansiella målen uppnås.
Övergripande mål i styrkortet
 Vi har nöjda kunder och invånare
 Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
 Vi har ekonomi i balans
 Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
Respektive nämnd och styrelses styrkort ska leda till att de övergripande målen uppnås på varje
organisatorisk nivå.
Mål och inriktningar i styrande dokument
I Västerås har vi styrande dokument i form av program, policys, riktlinjer och handlingsplaner som på
olika sätt anger vad vi vill uppnå med verksamheten, inriktning och ibland mer konkreta mål. Dessa
gäller alla eller berörda verksamheter och hänsyn ska tas till dem i planering och uppföljning av
verksamheterna.
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Strategiska utvecklingsområden
Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från kommunfullmäktige för att uppnå
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 kommunen. Detta innebär att den dagliga verksamheten och det grundläggande uppdraget
kvarstår för styrelser och nämnder men att en gemensam kraft riktas för att nå de mål som satts upp
inom respektive utvecklingsområde.
Fullmäktige beslutade i juni 2015 om övergripande inriktning för fyra strategiska utvecklingsområden
i samband med beslut om årsplanen för 2016:
 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten
 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö
 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås
 Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan
För samtliga områden gäller att det strategiska arbetet med att formulera och följa upp de
övergripande målen leds av kommunstyrelsen och stadsledningskontoret med medverkan från
berörda förvaltningar och bolag. Fortsatt dialog och utveckling sker tillsammans med berörda
förvaltningar.

Övergripande analys
Förutsättningarna för de strategiska utvecklingsområden förändras på såväl övergripande som på
nämnd- och styrelsenivå. Som exempel kan nämnas demografiska förändringar i form av ökad
inflyttning, en ny förvaltningslag, införandet av barnkonventionen i svensk lagstiftning, de globala
hållbarhetsmålen - Agenda 2030, konjunktursvängningar, fler och fler miljölarmrapporter och så
vidare. Dessa förändringar gör att vi i det samlade planeringsunderlaget från nämnder och styrelser
ser prioriteringar och åtaganden som i vissa fall stärker utvecklingsområdena och i vissa fall försvagar
desamma.
Det framgår tydligt i underlagen som inkommit från nämnder och styrelser att utvecklingsområdena
adresserar långsiktiga frågor som tar både lång tid och resurser att implementera. Från 2015 har
medvetenheten, engagemanget och kunskapen samt insatser och åtaganden hos nämnder och
styrelser kontinuerligt ökat. Nämnder och styrelser uttalar att man har både ett ansvar och en roll att
spela i det samlade utvecklingsarbetet. När vi nu är i halvtid av uppdragen finns förutsättningar för
att i huvudsak nå uppsatta mål.
Utvecklingsområdena är strukturellt olika, de bygger på olika historiska förutsättningar, där vissa av
områdena har inarbetade arbetsformer, vilket inte har varit fallet för andra. Detta speglas i
underlagen. I underlagen ser vi också att det råder en spänning mellan det som är nämndens
grunduppdrag och nämndens åtaganden utifrån de strategiska utvecklingsområdena.
Vi konstaterar att arbetet med utvecklingsområdena har lett till en del effekter gällande
kraftsamlande arbetsformer och att framtida vinsthemtagningar kommer att kunna ske utifrån ett
upparbetat nytt strukturkapital. Som exempel kan nämnas den samordning för hållbar utveckling
som är implementerad med syfte att styra hela organisationen och orten mot en hållbar utveckling
och där de strategiska utvecklingsområdena ligger i fokus.

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten
Arbetet syftar till att stärka den sociala hållbarheten i stadsdelarna. Detta ska ske genom en ökad
samproduktion med externa aktörer, ökat flerprofessionellt samarbete, en förstärkning av stadens
stadsdelsutvecklingsarbete och metodutveckling med fokus på förändring på strukturell nivå.
Inledningsvis fokuseras utvecklingsarbetet i två geografiska områden – Skallberget och Viksäng/Öster
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Mälarstrand. Den långsiktiga inriktningen är att bidra till att fler har en egenförsörjning, att öka
inkludering och den sociala sammanhållningen mellan grupper och individer i stadsdelarna.
Inriktningen är att utveckla metoder och modeller för stadsdelsarbetet som involverar boende och
verksamma i området i en gemensam utveckling av stadsdelen. Framgångsrik verksamhet ska sedan
tas tillvara över hela staden.
Särskilt berörs följande nämnder då de i sina beställningar och uppdrag har verksamheter som ryms
inom utvecklingsområdet:
 Förskolenämnden
 Grundskolenämnden
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Individ- och familjenämnden
 Äldrenämnden
 Nämnden för personer med funktionsnedsättning
 Kulturnämnden
 Nämnden för idrott och friluftsliv
 Miljö- och konsumentnämnden
På utförarsidan berörs styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad och Västerås stad Vård och Omsorg.
Genomförande och nuläge
Fokus för utvecklingsarbetet är att ta fram metoder och modeller för stadens arbete med social
hållbarhet ur ett stadsdelsperspektiv. Arbetet leds av två processledare och ett tvärprofessionellt
team per område. Insatserna och åtaganden i teamen kommer främst genom beställningar från de
sociala nämnderna, de pedagogiska nämnderna, kulturnämnden och nämnden för idrott och
friluftsliv. Teammedlemmarna avsätter 20 procent av sin arbetstid till utvecklingsarbetet. Med
dialoger som grund har en handlingsplan och aktivitetsplaner för respektive område tagits fram.
Erfarenheterna från de två pilotområdena ska ligga till grund för de metoder och modeller som
utarbetas.
Bland de aktiviteter som genomförs kan nämnas skapandet av en möteslokal för samhällsservice på
Skallberget och ett ”kreativt kontor” i Viksängs bibliotek. Samproduktionsgrupper och temaarbeten
pågår med boende kring frågor som till exempel trygghet, gemenskap och kultur. Samverkan sker
med stadsbyggnadsförvaltningen kring stadsdelsanalys och trygghetsfrågor. Informationsinatser i
olika former pågår och facebooksidor är framtagna för stadsdelarna. Samarbete sker med flera
föreningar och studieförbund. Genus- och våldsförebyggande arbete har genomförts med skolelever.
I arbetet har framgångsfaktorer utkristalliserats som det flerprofessionella arbetet, dialoger som ger
bra underlag för val av inriktning och bidrar till delaktighet, forum för möten och samverkans- och
möteskompetens. Utmaningarna handlar om hur vi tar hand om engagemang från
civilsamhället/invånare i stadsdelarna, hur alla invånare får kännedom om samhällets resurser och
svårigheter att tänka nytt parallellt med våra befintliga strukturer.
Mål och indikatorer
I komplettering till årsplan i december 2016 fastställde kommunfullmäktige målen för
utvecklingsområdet. De övergripande målen är att söka och skapa metoder och arbetsformer som
ökar samspelet med lokala krafter såsom föreningsliv, nätverk och näringsidkare, som tillsammans
med den kommunala verksamheten stärker den sociala hållbarheten. Detta innefattar jämlika
förutsättningar för grundläggande mänskliga behov, tillit i det nära och till samhällsfunktionerna och
framtidstro. Som indikatorer på denna utveckling har fullmäktige valt:
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1. Kännedom om samhällsservice, rådgivning, vägledning och stöd i lokal närhet är ett fokusoch utvecklingsområde som bland annat innefattar pilotverksamheter kring
kommundelskontorsfunktioner. Man mäter tillit i flera undersökningar och kommer att följa
resultaten i årskurs 9.
2. Genom att undersöka hur ungdomarna ser på framtiden kan vi få ett mått på välbefinnande
och delaktighet som en delkomponent av social hållbarhet.
Indikatorn mäts med hjälp av Liv och Hälsa ung och Liv och Hälsa vuxen. Fokus i mätningen
ligger på personer upp till 30 år. Frågeställningen är om man ser mycket eller ganska ljust på
framtiden.
3. Skolan och skolresultaten har setts som en viktig faktor för att skapa jämlika förutsättningar.
Det stöd som skolan kan få från lokalsamhället kan bidra till att förbättra skolans
måluppfyllelse. Ett gemensamt arbete för att stärka närvaro, trygghet och trivsel i skolan har
setts som en uppgift där närsamhället kan bidra. Stödet gäller självfallet alla skolor i området,
kommunala som fristående, men vissa skolor följs närmare eftersom de i större utsträckning
har ett upptagningsområde som är kopplat till berörda stadsdelar.
4. Skolplikt och alla elevers närvaro är viktiga förutsättningar för såväl bra skolresultat som
social delaktighet i samhället. Genom att fokusera på närvaro samt registrera och analysera
frånvaron kan relevanta insatser sättas in på ett tidigt stadium. Det är en viktig bas för social
hållbarhet och individernas möjligheter att lyckas med skolarbetet och att infria sina
drömmar om en bra framtid.
Målen sattes i december 2016 och ett nuläge är framtaget och redovisat i samband med detta beslut.
En uppföljning kommer att ske under 2017.
Framåtblick
Utvecklingsområdets främsta fokus är att skapa ett metod- och förändringsarbete som kan påverka
stadsdelsarbetet och den sociala hållbarheten i hela staden. Av den anledningen är lärandet centralt
mellan stadens olika aktörer, med andra städers utveckling och till internationella erfarenheter. Som
exempel är en forskargrupp vid Mälardalens högskola knuten till ”Samverkansprojektet”.
Forskargruppen, som i nuläget består av fem forskare och doktorander, inriktar sitt arbete på
kommunalt och landstingskommunalt samverkansarbete. Till det strategiska utvecklingsområdet är
en doktorand knuten som särskilt studerar hur organisatoriskt lärande sker i samverkanssituationer.
Arbete har dessutom genomförts i ett nätverk anordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL)
för erfarenhetsutbyte och forskningskopplingar när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter och
dess kopplingar till styrning. En löpande utvärdering med beräkningar av samhällsekonomiska
effekter pågår. Under hösten 2017 är avsikten att återkomma med förslag till kommunstyrelsen på
att utvidga arbetet geografiskt med stöd av dessa vunna erfarenheter.

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö – mer än 4 000 nya lägenheter
2014-2017
Bristen på bostäder för unga, äldre, nya svenskar med flera grupper ökar. Boendeplaneringen är
därför ett politikområde av växande betydelse och intresse nationellt, regionalt och lokalt. Detta
gäller även Västerås vilket avspeglas i ett stort intresse och fokus på dessa frågor från alla aktörer och
intressenter inom bostadssektorn. Ett strategiskt utvecklingsområde för Västerås är att nå våra mål i
stadens bostadsförsörjningsprogram för perioden 2014-2017. Mål och indikatorer i programmet är
formulerade för att ge förutsättningar för Västerås att växa med 1 500-1 600 personer per år fram till
2050, då vi kommer vara minst 200 000 invånare, vilket innebär att det övergripande målet är att
bostadsmarknaden i Västerås tillförs 4 000 nya lägenheter mellan 2014-2017.
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Genomförande och nuläge
Under 2016 färdigställdes 895 lägenheter vilket är mer än en fördubbling av antalet färdigställda
lägenheter som årligen har producerats under 2000-talet. Under perioden jan-april 2017 har det
färdigställts 326 lägenheter. Prognosen för 2017 visar på cirka 1 100 färdigställda lägenheter. Med
denna prognos blir det sammanlagda utfallet för perioden 2014-2017 cirka 3 100 lägenheter. Detta
innebär att staden med stor sannoliket inte uppnår det övergripande målet om 4 000 lägenheter
2014-2017.
Under 2017 har kommunstyrelsen beslutat att stadens ska ta fram nya riktlinjer för
bostadsförsörjningen 2018-2021. I detta ingår nytt program med nya mål och indikatorer samt ny
handlingsplan med åtgärder som svarar upp mot programmets målsättningar. Programmet har
skickats på remiss och bedöms vara beslutat efter under hösten 2017. Riktlinjerna för
bostadsförsörjningen har en stark koppling till stadens vision 2026 och det översiktliga
planeringsarbetet.
För att nå ställda bostadspolitiska mål krävs en aktiv och fokuserad samverkan över förvaltnings- och
bolagsgränser som griper in över i stort sett samtliga kommunala verksamhetsområden. Vi har en
etablerad förvaltningsövergripande organisation som vässas och vidareutvecklas löpande. I
december 2016 beslutade kommunstyrelsen att slå samman tekniska kontoret och
fastighetskontoret till den nya teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF). Den 1 mars 2017 bildades
den nya förvaltningen. Ett syfte med sammanslagningen är att öka TFF:s förmåga att bidra till ett
ökat bostadsbyggande. Beredningsgruppen som bildades hösten 2015 har ett väl inarbetat arbetssätt
och hanterar enhetligt och snabbt inkomna projektidéer. Sen våren 2017 kan byggaktörer själva
redovisa sina projektidéer för beredningsgruppen, vilket ökar förståelsen och förbättrar relationen
mellan staden och byggaktörerna. Beredningsgruppen upplevs positivt både internt och externt.
Parallellt har vi under 2017 både slutförda och pågående uppdrag och åtgärder som stödjer en ökad
bostadsproduktion och en starkare bostadsmarknad. Exempelvis kan nämnas strategiska
etableringar, ökad satsning på digitalisering av till exempel bygglovprocessen, utökad service i
Kontaktcenter med en bygglotsfunktion, stärkt upp med fler medarbetare, byggande av kommunala
P-hus, framtagande av diverse detaljplaner och fördjupade översiktsplaner/planprogram för
stadsdelar.
För 2017 har särskilda stadsbidrag lämnats till kommuner i Sverige. För Västerås del handlar det
preliminärt om 107 mnkr för perioden 2016-2019 i byggbonus. 57 mnkr ska avsättas för olika projekt
för ökat bostadsbyggande under 2017-2019. Projekten ska bidra till att målet i det strategiska
utvecklingsområdet om 4 000 nya bostäder uppfylls. Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, individoch familjenämnden, byggnadsnämnden, nämnden för idrott och friluftsliv, fastighetsnämnden,
förskolenämnden/grundskolenämnden och miljö- och konsumentnämnden har fått del av pengarna i
olika projekt. Några projekt har påbörjats så som, översyn av bostadsbyggnadsprocessen, tillfälliga
boendelösningar för anvisade, kartläggning av bostadsbehovet inom individ- och familjeomsorgen för
2018-2020 samt flytt och utveckling av fotbollsplan, skatepark och basketplan i Bäckby centrum.
Mål och indikatorer
Mål och indikatorer i bostadsförsörjningsprogrammet är formulerade för att ge förutsättningar för
Västerås att växa med minst 1 500 personer per år fram till 2050 då vi beräknas vara över 200 000
invånare. Den mest konkreta indikatorn är att bostadsmarknaden i Västerås behöver tillföras 4 000
nya lägenheter mellan 2014-2017. Detta kvantitativa mått är lätt att kommunicera och mäta och har
en stark koppling till bostadsbristen som problem. Det är därför naturligt att använda det i rubriken
som huvudmål för detta strategiska utvecklingsområde. I programmet finns härutöver många viktiga
delmål av mer kvalitativ karaktär som att alla ska ha en god bostad, att näringslivets

14

2017-06-12

Årsplan 2018

utvecklingsmöjligheter ska stödjas, att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten
etcetera. Det är av stor betydelse att vi löser bostadsbristen på ett sätt som säkerställer de kvaliteter
i boendet som vi också har som mål.
Framåtblick
Trenden är att bostadsbyggandet ökar i Västerås. Bostadsbyggande har ökat sedan 2015 och
byggherrarnas prognoser visar att produktionen kommer att öka årligen. Det pågår detaljplaner för
cirka 6 000 lägenheter och drygt 200 projektidéer har inkommit sen beredningsgruppen startade sitt
arbete. Cirka 50 projekt har gått vidare till direktanvisningar och/eller planuppdrag, vilket bedöms
genera 5 000 lägenheter.
Inom det strategiska utvecklingsområdet finns en rad olika utmaningar att hantera framöver:
 Bibehålla kvalitet samtidigt som produktionen ökar
 Resurser i alla delar av bostadsbyggnadsprocessen
o Deltagande från expertkompetens i arbetsgrupper
o Rekrytera medarbetare
o Attrahera och behålla kompetenta medarbetare
 Förse områden med kommunal service i takt med att bostadsbyggandet ökar
 Förtätning bidrar ofta till komplexa exploateringsprojekt vilket kan fördröja processen
 Strategiska markförvärv - Förfoga över mer mark som kan exploateras
 Att kunna hantera osäkerhet i behov av bostäder utifrån flyktingströmmar (förutsättningar och
förändringar sker snabbt vilket medför att förvaltningar måste vara beredda på att snabbt kunna
ställa om till nya arbetsuppgifter)
 Ökade investeringsnivåer i infrastruktur och allmän platsmark
 Få entreprenörer som vill satsa på att bygga i serviceorter

Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås
Det strategiska utvecklingsområdet syftar till att skapa en bättre matchning och samklang mellan
arbetsliv och utbildning i Västerås med hjälp av höjd kunskaps- och kompetensnivå.
För att säkerställa fortsatt attraktivitet för orten, en expansiv arbetsmarknad och en levande stad
krävs en ökning av den generella kunskaps- och kompetensnivån. Då behöver vi bland annat fokusera
på att fler ungdomar och elever ska vara behöriga till högre utbildning. Det innebär även en
breddning av målgrupper, bland annat genom fler icke-traditionella utbildningsval, genom en ökad
medvetenhet om arbetslivets behov och förutsättningar. Slutligen behöver vi hitta vägar för att säkra
spetskompetens genom samverkan med näringsliv och högskola.
Genomförandet av utvecklingsområdet bygger på att Västerås på ett effektivare sätt samordnar,
nyttjar, kommunicerar och utvecklar redan befintliga arenor och samarbeten med bäring på
kompetensförsörjning, utifrån en gemensamt definierad målbild.
Initialt berörs följande nämnder och bolag:
 Grundskolenämnden
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 Kulturnämnden
 Nämnden för idrott och friluftsliv
 Västerås Marknad och Näringsliv AB
 Skultuna stadsdelsnämnd
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Genomförande och nuläge
Arbetet inom området är nyligen påbörjat. En arbetsgrupp är bildad, med representanter från Barnoch utbildningsförvaltningen, Kultur- och idrottsförvaltningen, Västerås marknads- och
näringslivsbolag AB (VMNAB) samt stadsledningskontoret.
Förslag till mål och handlingsplan remitteras till nämnder och styrelser under sommaren 2017.
Samtidigt har en rad aktiviteter påbörjats och som i fortsättningen kommer att samordnas som
delaktiviter i utvecklingsområdet.
Inom ramen för Fyra Mälarstäder (4M), det vill säga Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås, har
ett gemensamt utvecklingsarbete påbörjats, kopplat till yrkeshögskoleutbildningar. Målsättningen är
att ha fler utbildningsplatser inom teknik, bygg, IT och vård och omsorg.
Vi fokuserar särskilt på ungas arbetslöshet i en lokal överenskommelse, Unga till arbete i Västerås,
där vi tillsammans med Arbetsförmedlingen, Landstinget, Jobba i Västerås, Samhall, Kommunal,
Mimer och Folkhögskolan bland annat har påbörjat en gemensam kartläggningsfunktion för
arbetslösa ungdomar. En översyn och samordning av insatser riktade till ungdomar pågår. Under juni
2017 kommer överenskommelsen att revideras, och det skapas en tydligare ledningsstruktur för
arbetet för bättre genomslagskraft. Det strategiska samordningsansvaret ligger på Stadsledningskontoret, det operativa samordningsansvaret ligger på Barn- och utbildningsförvaltningen. Under maj
2017 har arbetet med att skriva en ny överenskommelse med arbetsförmedlingen gällande
nyanlända inletts.
Under 2016 och 2017 har ett koncept för så kallad Talangattraktion arbetats fram som kommer att
implementeras under hösten 2018 i samarbete med bland annat Region Västmanland.
Samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet har påbörjats, och bland annat genomfördes den
första yrkesgalan under våren 2017 där både handledare, företag och yrkeslärare uppmärksammades
för sina insatser för att stärka yrkesprogrammens roll och attraktivitet.
Mål och indikatorer
Följande mål och indikatorer föreslås. Dessa kommer att beslutas av Kommunstyrelsen i september
2017, efter remiss till nämnder.
Ökad andel av elever med gymnasieexamen inom 3 år, gymnasieskola totalt
Nuläge
Andelen elever som lämnar gymnasiet med gymnasieexamen inom tre år följs inom skolan. För 2014
låg andelen på 66 procent, för 2015 på 68 procent. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i
sin verksamhetsplan för 2017 slagit fast ett mått som innebär att minst 83 procent av
avgångseleverna når en gymnasieexamen.
Målsättning
Öka andelen elever med gymnasieexamen inom tre år till 83 procent.
Öka andelen godkända i alla ämnen, åk 9, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund
Nuläge
Andel godkända elever i alla ämnen låg 2015 på 78 procent och 2016 på 75 procent. Detta gäller
elever exklusiva nyanlända och elever med okänd bakgrund.
Målsättning
Öka andelen godkända i alla ämnen, åk 9, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund
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Minskat kompetensgap
Nuläge
Av de yrken som finns i Västerås näringsliv kräver 45 procent ”längre” utbildning enligt SCB statistik.
Enligt samma källa har 37 procent av kommunens befolkning längre utbildning. I Västerås existerar
således ett kompetensgap på 8 procent gällande existerande tjänster i näringslivet. Inom kommunen
finns det ett liknande kompetensgap, vilket just nu kartläggs.
Målsättning
Minska kompetensgapet i näringslivet till 6 procent under perioden
Minska det kommunala kompetensgapet med lika många procentenheter.
Ökad andel av icke-traditionella yrkesval
Nuläge
Inom en rad yrkesprogram på gymnasiet ser vi en tydlig obalans med avseende på kön när det gäller
hur eleverna väljer program. Vissa av dessa yrkesprogram leder till yrken där det råder brist på
kompetens i Västerås, så kallade bristyrken.
Målsättning
Öka de normbrytande utbildningsvalen.
Minskning av tiden till etablering på arbetsmarknaden för nyanlända
Nuläge
Att snabbt kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är avgörande för nyanländas
möjligheter till inkludering och integration. Nyanlända är en del av ortens framtida kompetensbehov.
Gruppen nyanlända är likaså en grupp som ofta behöver utbildningsinsatser av olika slag för att öka
den formella kompetensen. Enligt arbetsförmedlingen så var mellan 40-50 procent av personerna i
arbete eller studier 90 dagar efter det att de lämnat det så kallade etableringsuppdraget (kvinnor 3040 procent, män 60-70 procent).
Målsättning
Minskad etableringstid.
Ökad andel barn och ungdomar med goda kunskaper och kompetens inom datalogiskt och
matematiskt tänkande
Nuläge
Staden erbjuder idag bland annat denna typ av verksamhet inom Expectrum, men det finns även
andra insatser som riktar sig till barn och ungdomar för att stärka det matematiska och datalogiska
tänkandet via exempelvis föreningar och bibliotek. Ortens gymnasieungdomar har möjlighet att delta
i särskilda sommarjobbspraktiker med datalogiskt innehåll.
Målsättning
Genomströmingen av barn och ungdomar i stadens erbjudna verksamheter med inriktning mot
datalogiskt tänkande ska öka.
Framåtblick
En stor utmaning ligger i att fler elever inte blir behöriga till de nationella programmen på gymnasiet.
Den vikande trenden är oroande, och staden behöver kraftsamla ytterligare kring detta. Det framgår i
de pedagogiska nämnders underlag att detta är en fokusfråga – utvecklingsområdets roll är att
genom övriga nämnders insatser bidra detta arbete. Det är dock nödvändigt att även övriga nämnder
ges förutsättningar för att kunna stötta barn och ungdomar i deras kunskapsresa.
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Flera nämnder lyfter likaså den egna kompetensförsörjningen som en av de stora utmaningarna. Här
behöver vi ytterligare kraftsamling. Att våra verksamheter tillhandahåller praktikplatser och öppnar
upp sina verksamheter för olika former av lärande för elever och studenter är positivt och behöver
synliggöras.

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan
Det strategiska utvecklingsområdet Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan fokuserar
på klimatfrågan och hur vi kan minska de klimatpåverkande utsläppen både från Västerås som ort
och från Västerås stads verksamheter. Arbetet styrs av Klimatprogrammet som antogs 2012 och har
reviderats 2017.
Prognoserna för den globala uppvärmningen har blivit säkrare. I den senaste rapporten från FN:s
klimatpanel IPCC fastslogs att mänsklig verksamhet, då särskilt utsläpp av koldioxid, orsakar en
varaktig och tydlig höjning av den globala medeltemperaturen. Med dagens utsläppstakt riskerar vi
att temperaturen höjs med 3-5 grader vid slutet av seklet samtidig som havsnivån höjs med 0,5-0,8
meter gentemot nuvarande nivå.
Inom några år behöver utsläppstrenden vändas för att eventuellt kunna nå målet om att begränsa
den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 grader. Arbetet med att minska utsläppen av
växthusgaser måste intensifieras men även om utsläppen stoppas omedelbart kommer
temperaturen att förbli förhöjd i århundraden på grund av effekter av tidigare växthusgasutsläpp
gjorda av människan. Tidigare, nuvarande och framtida utsläpp av växthusgaser medför alltså ett
väsentligt ansvar för klimatförändringar i flera hundratals år.
Genomförande och nuläge
Sedan 2012 har Västerås ett Klimatprogram som beskriver mål och åtgärder för att begränsa
klimatutsläppen från Västerås både som geografiskt område och som organisation.
Områden som berörs är energiproduktion, energieffektivisering, transporter och livsmedel. Minskad
klimatpåverkan handlar dock inte bara om energi, fastigheter och transporter ur ett
produktionsperspektiv, vilket är Klimatprogrammets fokus idag. Klimatsmarta konsumtionsmönster,
levnadsvanor och beteenden behöver också underlättas och medvetandegöras. Det gör att
sammantaget berörs alla av klimatfrågan, både invånare och samtliga verksamheter i Västerås Stad.
Klimatprogrammet är styrande för genomförandet av utvecklingsområdet. I programmet finns en
handlingsplan med åtgärder som utgör förutsättningen att nå målen i programmet. Utförande av
åtgärder sker till största del i nämnder och styrelser som också ansvarar för att budgetera för
åtgärden. Samordning av Klimatprogrammet sker från stadsledningskontoret med hjälp av en grupp
deltagare från teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, Mimer och Mälarenergi.
I den senaste uppföljningen av programmet kan vi se att utsläppen fram till 2014 har minskat med 43
procent för det geografiska området och något mer (44 procent) för vår egen organisation. Störst
effekt på utsläppsminskningen har drifttagande av Mälarenergis Block 6 haft. Av de åtgärder som
finns i handlingsplanen har cirka en fjärdedel genomförts och övriga är påbörjade.
Klimatprogrammet har i juni 2017 reviderats av kommunfullmäktige.
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Mål och indikatorer
Enligt stadens nuvarande klimatprogram ska Västerås bidra till att tvågradersmålet uppfylls genom
att utsläppen av växthusgaser år 2050 ska minska och understiga ett ton per invånare. Utsläppen av
växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med år
1990. Västerås stad som kommunal organisation ska år 2050 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser orsakade av Västerås stad ska år 2020 ha minskat med mer
än 60 procent jämfört med år 2009. För att visa att arbetet går åt rätt håll finns en mängd olika
indikatorer som redovisas i den årliga uppföljningen av Klimatprogrammet. Ett urval av dessa
redovisas även i Västeråsbarometern.
Framåtblick
Utsläppen av växthusgaser i Västerås minskar och med ett reviderat program med nya åtgärder kan
denna utveckling fortsätta. Målet till 2020 är inom räckhåll men kräver att beslutade åtgärder
genomförs.

Styrkort
Styrkort är en modell i styrsystemet för att planera och följa upp att verksamheterna kan leverera sitt
fulla uppdrag utifrån fyra perspektiv: kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. Styrkortet tas fram
på organisationens olika nivåer för att se till att Västerås stad når de övergripande mål som
fullmäktige har beslutat om. De övergripande målen gäller för hela Västerås stad.
Perspektiv

Övergripande mål

Kund
Kvalitet
Ekonomi
Medarbetare

Vi har nöjda kunder och invånare
Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
Vi har ekonomi i balans
Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Alla styrelser och nämnder ska i sina styrkort beskriva hur de ska nå de övergripande målen genom
att visa vad de måste fokusera på för att nå målen (kritiska framgångsfaktorer) och hur de ska mäta
att de rör sig åt rätt håll (indikatorer). Till indikatorerna ska också styrtal sättas och aktiviteter
fastslås. Övriga mått och nyckeltal, som är viktiga för styrelsen och nämnden att följa men som inte
kopplas till styrkortet, samlas i ett följekort.

Perspektiv

Övergripande
mål

Kritiska
framgångsfaktorer

Indikator

Styrtal

Aktiviteter

Kund
I det här perspektivet är det kunden och deras upplevelse av Västerås stad i fokus. Är de nöjda med
vår leverans, vårt bemötande och upplevs vi som tillgängliga för dem?
För att Västerås stad ska ha nöjda kunder och invånare måste vi:

Se till att alltid ha bästa möjliga möte, med särskilt fokus på service och bemötande samt att
skapa goda relationer och förtroende

Se till att kunden är nöjd med vår leverans

Se till att kunden är nöjd med vårt utbud
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Kvalitet
Kvalitetsperspektivet är stort och handlar om hur vi utför och levererar våra tjänster, att vi har
effektiva processer och levererar rätt kvalitet. Systematiskt kvalitetsarbete, innovation och
utveckling är viktiga beståndsdelar.
För att Västerås stad ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

Arbeta med effektiva processer

Ha en rättsäker handläggning
Ekonomi
Ekonomiperspektivets fokus ekonomi i balans, nu och över tid, att verksamheterna ska klara de
finansiella målen och är kostnadseffektiva. Verksamhetens planering måste ta hänsyn till långsiktiga
konsekvenser.
För Västerås stad ska ha en ekonomi i balans måste vi:

Ha kontroll över våra kostnader, komma tillrätta med obalanser och hålla budget

Bli mer kostnadseffektiva

Ha en effektiv resursfördelning
Medarbetare
Medarbetarperspektivet betonar att vi måste ha rätt kompetens för att leverera så bra verksamhet
som möjligt. Engagerade medarbetare är en förutsättning för det. Genom engagerade medarbetare
blir vi en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera fler och kompetenta medarbetare.
Kompetensförsörjningsprocessen går hand i hand med styrkortets perspektiv.
För att Västerås stad ska ha engarade medarbetare med rätt kompetens måste vi:

Arbeta med kompetensförsörjningen

Se till att medarbetarna känner trivsel, delaktighet och att de utvecklas

Se till att arbetsmiljön och arbetsklimatet förbättras

Finansiella mål
I lagstiftningen anges bland annat att kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning och att kommunen även ska ange mål och riktlinjer för verksamheten.
För att uppnå detta krävs väl fungerande processer och ett styrsystem som håller samman delarna
och helheten.
Våra långsiktiga åtaganden
Konsumtionen av offentliga resurser är till stor del kopplade till antalet barn och elever i skolan samt
antalet äldre. Kommunerna är nu på väg in i en period då volymerna ökar inom alla åldersgrupper
där kommunerna lägger huvuddelen av sina insatser. Inom äldreomsorgen väntas den stora
ökningen i början av 2020-talet men vi kan redan nu se kraftiga kostnadsökningar.
En växande stad behöver också bygga ut infrastrukturen inom flera sektorer. Investeringsbehoven de
närmaste åren ligger på en betydligt högre nivå än de nivåer som vi upplevt de senaste åren.
Finansieringen av kommande behov blir en svår utmaning som kommer att ställa större krav på
kommunernas budgetplanering. Enligt kommunallagen ska den ekonomiska planeringen präglas av
långsiktighet, vilket bland annat innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service de
beslutar om och själva konsumerar.
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Västerås stads finansiella mål
1. Stadens soliditet ska vara minst 70 procent
Stadens har en förhållandevis hög soliditet, vilket innebär att andelen eget kapital är hög i
förhållande till stadens totala tillgångar. I beräkningen exkluderas stadens upplåning åt bolagen.
Soliditeten ska vara oförändrad eller öka utifrån 2014 års nivå (70 procent). I bokslutet 2016
uppgick soliditeten till 73,2 procent.
2. Stadens resultatmål i driftbudgeten över tid, exklusive realisationsvinster, ska uppgå till
2,5 procent
av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella bidrag samt fastighetsavgift. Enligt
förarbetena till kommunallagen ska resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar
ekonomin. Det innebär att resultatet ska ligga på en nivå som inte urholkar kommunens eget
kapital eller genererar en för låg självfinansieringsgrad av investeringar.
Avstämning: Resultatmålet på 2,5 procent av skatteintäkter med mera uppfylls inte fullt upp i
årsplan 2018. Det budgeterade resultatet 2018 är 1,9 procent av skatteintäkter med mera.
3. Stadens upplåning för egen räkning ska inte överstiga 1 miljard kronor.
Staden kommer sannolikt att behöva finansiera en del av kommande investeringar med
upplåning. Finansieringen fördelas därmed över en längre tidsperiod. Detta innebär samtidigt att
viss del av det årliga utrymmet tas i anspråk för ränteutgifter. För att begränsa detta sätts ett tak
för stadens upplåning för egen räkning.
Avstämning av Investeringsplan 2018 – 2021 och kassaflödesanalys: Västerås stad har i dagsläget
en likviditet (räntebärande nettotillgångar) på cirka 1,3 miljard kronor. Om investeringsplanen
2018-2021 genomförs så att 70 procent av de objekt som tagits upp i planen färdigställs kommer
likviditeten att vara förbrukad i slutet av år 2019. I fall investeringsplanen för åren 2022 - 2026
fortsätter att vara cirka 1 miljard kronor per år kommer staden låneskuld vara att uppgå till nivån
1 miljard kronor år 2026. Beräkningen bygger på att resultatmålet i driftbudgeten på 2,5 procent
av skatteintäkterna uppnås. Upplåningen kan dock begränsas om försäljningar av
anläggningstillgångar kan genomföras under perioden.
Strategier för långsiktig ekonomisk planering
Enligt balanskravet i kommunallagen ska kommunens budgeterade intäkter överstiga budgeterade
kostnader. Vid underskott ska kommunen vidta åtgärder och återställa underskottet inom 3 år. I
Västerås stad finns en så kallad balansfond, som innebär att staden ”öronmärkt” en del av eget
kapital som en buffert mot tillfälliga förluster.
Västerås stad har därutöver inrättat en investeringsbuffert och en social resursfond. Syftet med
dessa ”öronmärkningar” är att åstadkomma en långsiktig ekonomisk planering och att staden kan
tillåta avvikelser från resultatmålet enskilda år. Vid tillfälliga inkomstförstärkningar kan kommunen
välja mellan tillfälliga insatser eller att förstärka eget kapital och därmed underlätta finansiering av
kommande investeringar.
För att klara stadens långsiktiga åtaganden måste verksamheten kontinuerligt arbeta med
kvalitetsutveckling och effektiviseringar. Nya ambitioner måste vägas mot att behålla omfattning och
kvalitet i befintlig verksamhet samt stadens långsiktiga åtaganden.
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Jämförelser med andra kommuner
Jämförelse med andra kommuner visar hur väl Västerås resultat står sig i förhållande till de cirka 250
kommuner som är med i undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2016. Mörkgrönt (1)
visar att Västerås tillhör den bästa gruppen av kommuner, ljusgrönt (2) den näst bästa, gult (3) den
näst sämsta och rött (4) den sämsta gruppen. Vi sorterar jämförelsen enligt styrkortets perspektiv.
Kund
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med staden
Hur trygga invånarna i Västerås känner sig
Hur väl invånarna upplever att de har inflytande över stadens verksamheter
Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet
Hur väl invånarna upplever att Västerås är en attraktiv plats att leva och bo i
Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8
Brukarnas bedömning av särskilt boende inom äldreomsorgen
Brukarnas bedömning av hemtjänsten inom äldreomsorgen

Kvalitet
Andel som får svar på e-post inom två dagar
Andel som tar kontakt med staden via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom en
minut
Väntetid i antal dagar för barn som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende
Handläggningstid för att få försörjningsstöd
Elever i åk 6 som uppnått kravnivån för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk,
engelska och matematik
Elever i åk 3 som uppnått kravnivån för ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk och
matematik
Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år
Andel ungdomar (13-20 år) som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad
utredning/insats

Ekonomi
Resultat före extraord. poster (kommunen) som andel av skatt och generella statsbidrag
Soliditet kommun **
Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd

Medarbetare
Medarbetarengagemang, HME – ledarskapsindex***
Medarbetarengagemang, HME – motivationsindex***
Medarbetarengagemang, HME – styrningsindex***

Trend

Jämförelse
med andra
kommuner
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2
1
2
3
2
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* Jämförelse endast med ett mindre antal kommuner och då ligger vi något högre än snittet för jämförelsegruppen
** Jämförelse med 8-kommunsnätverk
*** Jämförelse med 9-kommersnätverk
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Kund
Västerås stad visar goda resultat i jämförelse med andra kommuner och trenden på de flesta måtten
är stabil över tid.
Medborgarundersökningen mäter känslan av trygghet och där ligger vi i den näst sämsta
kommungruppen. Den känslan som invånarna har ska inte blandas ihop med den faktiska
brottsligheten, som tvärtom har minskat med 6 procent under en femårsperiod.
Kundernas bedömning av särskilt boende inom äldreomsorgen är låg jämfört med andra kommuner,
vi hamnar i den näst sämsta gruppen. Trenden är dock positiv, vi har förbättrat oss jämfört med
tidigare år. Måttet är en sammanvägning av ett antal delfrågor och det är två områden som drar ner
vårt resultat – hur lätt det är att få kontakt med personalen och bedömning av maten.
Kvalitet
Inom kvalitet hittar vi mått som mäter effektiv handläggning och resultat inom skola och individ- och
familjeomsorg.
När det gäller effektiv handläggning är det väntetid i antal dagar för barn som inte får plats på
förskola på önskat placeringsdatum som sticker ut. Där ligger vi i den sämsta gruppen i jämförelse
med landets kommuner. Statistik speglar inte hur lätt eller svårt det är att få en förskoleplats i
kommunen på önskat datum utan snarare hur länge föräldrar vill vänta på plats på en specifik
förskola eller en förskola i det egna området. Vi erbjuder plats inom den tid som regerverket kräver.
Både inom grundskola (åk 3, 6 och 9) och gymnasieskola har vi låga resultat (näst sämsta gruppen)
och låga kostnader. Här noteras att vi har skolor som visar väldigt bra resultat så här är det viktigt att
bryta ner statistiken på enhet och inte dra generella slutsatser.
Ekonomi
Västerås stad har en god ekonomi och vi visar ett gott resultat och en god soliditet. Soliditeten kan vi
endast jämföra med ett 8-kommunnätverk då gängse soliditetsmått blir missvisande för de
kommuner som precis som vi har en egen internbank som lånar ut till bolagen.
Inom perspektivet ekonomi tittar vi även på andel förvärvsarbetande invånare och andel invånare
som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd för att få en uppfattning om våra invånares
möjlighet att generera skatteintäkter. Inom båda måtten ligger Västerås stad i den näst sämsta
gruppen vid jämförelse av alla kommuner men trenden är positiv. Andelen förvärvsarbetande ökar
och invånare som någon erhållit ekonomiskt bistånd minskar. Båda låg 2012 i den sämsta gruppen
och ligger nu i den näst sämsta.
Medarbetare
HME är Uppföljning av arbetsgivarepolitik & underlag för verksamhetssyrning – SKL. Hållbart
medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som sedan 2011 beräknas utifrån resultaten för de
tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Västerås stad ligger på genomsnittligt värde eller
mycket nära genomsnittligt värde på samtliga tre delindex inom HME i jämförelse med kommunerna
i R9-nätverket.
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Skattesats och kostnader

Gävle

Jönköping

Linköping

Norrköping

Södertälje

Uppsala

Västerås

Örebro

Skattesats kommun 2017
Skattesats landsting 2017
Skattesats totalt 2017
Skatteväxling hemsjukvård
Skatteväxling kollektivtrafik
Andel av rikets medelskattekraft 2016

Eskilstuna

I Västerås är skattesatsen 31,24 procent, varav 20,36 för kommunen och 10,88 för landstinget. I
tabellen nedan redovisas en jämförelse av skattesatser mellan några av landets större kommuner.

22,08
10,77
32,85
0,20
ingen
88,6

22,26
11,51
33,77
0,22
-0,26
97,5

21,34
11,26
32,60
0,34
-0,48
96,6

20,20
10,70
30,90
0,25
-0,45
98,7

21,75
10,70
32,45
0,25
-0,45
92,1

20,15
12,08
32,23
0,20
ingen
88,9

21,14
11,71
32,85
0,29
-0,49
102,5

20,36
10,88
31,24
0,16
-0,04
102,0

21,35
11,55
32,90
0,54
-0,34
93,9

Tabell. Skattesats, skatteväxling och skattekraft

Skattesatserna varierar mellan kommunerna. En faktor är politiska överväganden över hur mycket
som ska satsas på kvalitet i verksamheterna och hur mycket medborgarna själva ska få behålla av sin
inkomst. En annan faktor kan vara effektiviten i verksamheterna. Norrköping, Uppsala och Örebro
höjde kommunalskatten 2016. Inga höjningar 2017.

Örebro

Medel nio
kommuner

-7,1
9,0
9,4
7,1

Västerås

Grundskola inkl förskoleklass
-6,0
-3,2
-3,1
3,9
-7,5
-0,5
Gymnasieskola
-8,0
0,4
-4,8
-3,4
-11,4
-6,5
Individ- och familjeomsorg
19,0
-1,5
13,1
14,7
12,2
5,8
Äldreomsorg
0,5
-8,2
5,2
-19,9
-0,8
-13,1
Tabell. Avvikelse redovisad kostnad mot standardkostnad (nettokostnadsavvikelse)

Uppsala

Södertälje

Norrköping

Linköping

Jönköping

Gävle

Värde 2015, andel (%)

Eskilstuna

I jämförelse med de andra kommunerna har Västerås låg skattesats både vad avser den totala
skatten och skatten till kommunen. I båda kategorierna har staden näst lägst skatt i jämförelsegruppen. Vad gäller den kommunala skatten så har Linköping lägre skatt än Västerås men då måste
man beakta att en betydligt större del av kollektivtrafiken i Östergötland bekostas av landstingsskatten än i Västmanland. Skulle de båda länen ha skatteväxlat kollektivtrafiken för motsvarande lika
stora belopp skulle Västerås ha haft den lägsta kommunalskatten i gruppen. Skillnaden mellan
Västerås och Gävle som har högst skatt till kommunen i gruppen är 1,90 procentenheter. Om
Västerås skulle höja skatten till Gävles nivå skulle det innebära över 600 mnkr i högre intäkter för
staden.

-10,1
-1,2
14,3
-0,6

-2,6
-3,4
13,9
15,2

-4,0
-3,3
11,2
-1,6

För att utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommunerna finns ett nationellt
kostnadsutjämningssystem. Som underlag för kostnadsutjämningen räknas, för de stora
kärnverksamheterna, en strukturkostnad fram för varje kommun. Strukturkostnaden visar vilken
kostnadsnivå kommunen ska ligga på för att motsvara riksgenomsnittet när hänsyn tagits till
strukturella olikheter som åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi. Tabellen ovan visar
hur mycket respektive kommuns verkliga kostnader procentuellt avviker från de strukturkostnader
som räknats fram för den egna kommunen. I jämförelse med de övriga kommunernas avvikelser från
strukturkostnaden är Västerås kostnadsnivå relativt hög för gymnasieskola och medelhög för
äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Västerås har lägst kostnad i jämförelsegruppen för
grundskola.
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Planeringsförutsättningar 2017 – 2019 för
Västerås stad
Omvärldsanalys – verksamhet och konjunktur
Konjunktur
Samhället befinner sig just nu i en högkonjunktur och den beräknas nå sin topp under 2018 för att
sedan avta. I diagrammet nedan visas arbetade timmar i förhållande till potentiella timmar och under
högkonjunktur så arbetas det fler timmar det vill säga sysselsättningen är hög. Den ökade efterfrågan
leder också till ökade investeringar vilket skapar hårt tryck inom vissa sektioner och det skapas lätt
”flaskhalsar” som bromsar utvecklingen.

Svensk ekonomi har utvecklats bättre än omvärlden sedan 2008 när den finansiella krisen i världen
uppstod. Det är främst den inhemska efterfrågan som varit motor i Sveriges ekonomiska
återhämtning men nu ökar även exporten i ett snabbare tempo om än med måttlig tillväxt.
Oro i flera delar av världen
Det är en orolig omvärld med katastrofsituationer i flera delar av världen såsom exempelvis Syrien.
Under hösten 2015 upplevde större delen av Europa och däribland Sverige och Västerås en situation
kring mottagande av människor på flykt som inte går att jämföra med mottagande på mycket länge.
Det ställde och ställer stora krav på hela samhället att mobilisera för ett bra mottagande och en
inkludering i samhället. Sedan det nationella beslutet att begränsa mottagandet har tillströmningen
av asylsökande människor varit relativt låg till Sverige. Det är oklart hur framtiden ser ut rörande
mottagning av människor på flykt i Sverige framåt och eventuella förändringar i nationella beslut kan
leda till relativt stora förändringar på lokal nivå.
Förändringshastighet
Med en allt snabbare teknisk utveckling skapas nya möjligheter och utmaningar. Kraven från
samhället på transparens och snabba besked från offentliga myndigheter blir allt större i takt med att
hastigheten på förändring i samhället ökar. Kommuner blir lokala organisationer i en global värld där
allt blir mer och mer gränslöst. Verksamheterna utrustas med alltmer teknisk utrustning vilket ställer
nya krav på verksamheten men skapar samtidigt fantastiska möjligheter. Fram till år 2050 bedöms
40-50 procent av alla nuvarande jobb att försvinna och ersättas av olika typer av teknologiska
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lösningar. Samtidigt kommer nya arbetstillfällen skapas som idag inte existerar. Långsiktig planering
blir utmanande när förändringshastigheten är hög.

Demografi
Befolkningsprognoserna på längre sikt visar att trenden med att invånarna i åldrarna 1 – 19 år samt
80 år och äldre ökar snabbare än den yrkesarbetande delen av befolkningen kommer att fortsätta i
alla fall under de kommande 15 åren. Allra snabbast är befolkningsökningen i gruppen 80 – 89 år.
Under 2020-talet andra hälft kan en kraftig ökning noteras för andelen i befolkningen som är över 90
år.
Befolkningsökning i olika åldergrupper 2016 – 2031, procentuell ökning
70,0%
60,0%
0-5 år

50,0%

6-12 år
40,0%

13-19 år
20-64 år

30,0%

65-79 år

20,0%

80-89 år
10,0%

90-w år

0,0%

Det demografiska trycket på kommunens budget kommer att vara hårt de närmaste åren men vi
måste också planera för att trycket kommer att fortsätta under hela 2020-talet. Om skatteunderlaget
i genomsnitt fortsätter att växa motsvarande den genomsnittliga ökningen hittills under 2000-talet,
det vill säga cirka 3,8 procent, kommer den årliga ökningen av skatteintäkterna vara cirka 250 mnkr
per år. Ökade volymer i skola, förskola, äldreomsorg och insatser till personer med
funktionsnedsättning kommer tillsammans med löne- och prisökningar att kräva mer resurser än vad
skatteintäkterna ökar varje år fram till 2030-talet.
Under de närmaste fem åren är det i första hand skola och förskola som har de största
resursbehoven. En bit in i 2020-talet blir behovet av ökade resurser till skola och förskola något lägre
men samtidigt ökar behoven i äldreomsorgen. De närmaste budgetåren är de redovisade behoven
för insatser för personer med funktionsnedsättning betydligt högre än vad som direkt kan kopplas till
den ökade totaltbefolkningen.
I början av 2030-talet börjar det vara balans mellan skatteintäkterna och resursbehoven kopplat till
volymökningarna. Men fortfarande återstår att lösa finansieringen av de ökade avskrivningar och
räntor som blir följden av dagens investeringsnivåer.

Aktuellt ekonomiskt läge i Västerås stad
Bokslutet 2015 visade betydande budgetunderskott för flera av nämnderna inom stadens
kärnverksamheter. Exempelvis redovisade nämnderna inom skola, vård och omsorg sammantaget
budgetunderskott på -135 mnkr. Till budget 2016 genomfördes ett omfattande, och i många fall
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smärtsamt, arbete i nämnderna för att möta utmaningarna i budgeten där flera nämnder brottades
med underskott i 2015 års verksamhet och därtill skulle möta ett besparingskrav på 1 procent av
budgetramarna. Sammantaget krävdes i budgetarbetet åtgärder på över 200 mnkr för att nå budget i
balans 2016. En mängd olika åtgärder beslutades i nämnderna som i de flesta fall har fått önskat
resultat genom minskade kostnader.
Utfallet 2016 för visar ett positivt bokslutsresultat. Resultatet enligt avstämningen av statens
balanskrav, det vill säga resultat exklusive realisationsvinster med mera, är 173 mnkr vilket motsvarar
2,4 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Resultat ligger således nära stadens
långsiktiga finansiella resultat mål på 2,5 procent av skatteintäkterna. Västerås stads bokslutsresultat
inklusive realisationsvinster med mera uppgår till knappt 400 mnkr för 2016.
Det stora flertalet styrelser och nämnder redovisade positiva budgetavvikelser 2016 vilket visar att
åtgärderna i budgeten för ekonomi i balans fick önskvärd effekt. 2016 kvarstod dock
budgetunderskott inom äldreomsorgen där kostnaderna för hemtjänsten låg betydligt över
budgeterad nivå både för äldrenämnden och för de kommunala utförarna. Andra
verksamhetsområden som redovisade budgetunderskott 2016 beroende på ökade behov var
verksamheter för personer med funktionsnedsättning och så kallade rättighetsstyrda kurser i
vuxenutbildningen.
För 2017 bedöms stadens ekonomi vara i balans och att staden uppnår statens balanskrav. Dock
kvarstår underskott inom äldreomsorgen och då främst inom hemtjänstverksamheten för de
kommunala utförarna och inom hemsjukvård för äldrenämnden. Prognos i samband med tertial ett
visar ett prognostiserat resultat strax över budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet når dock
inte fullt upp till det långsiktiga finansiella målet.

Skatteintäktsprognoser och statsbidrag
Den svenska ekonomin har utvecklats starkt under 2015 och 2016 med en god ökning av antalet
arbetade timmar i landet och därmed också bra utveckling av skatteunderlagen för kommuner och
landsting. Skatteunderlaget ökar med cirka 5 procent per år under denna period. Det är högre än den
genomsnittliga utvecklingen som ligger på cirka 3,8 procent. För 2017 avmattas utvecklingen något
men beräknas ändå hamna på 4,4 procent. Skatteintäkterna för kommuner och landsting kan
därmed anses vara goda under åren 2015 – 2017. Ökningen av skatteunderlagen är alltid som störst i
början av en högkonjunktur när antalet arbetade timmar ökar som mest.
Ökning av skatteunderlaget i procent
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Under perioden 2018 – 2021 avmattas skatteintäktstillväxten. Det beror främst på att svenska
ekonomin närmar sig konjunkturell balans. Sysselsättningsökningen på arbetsmarknaden fortsätter
inte i samma takt som tidigare utan mattas av men på en relativt hög nivå. Ökningen av
skatteintäktsunderlaget beräknas hamna i spannet 3,5 procent till 4,0 procent under perioden 2018 –
2021.
Ekonomiska grundförutsättningar samt intäkts- och kostnadsutveckling 2018
Skattesats kommunen
Budgeterat driftresultat av skatteintäkter mm
Ökning av verksamhetens nettokostnader
Ökade skatteintäkter, generella statsbidrag mm
Löneökningar – kompensation i budgetramarna
Prisökningar
Generellt rationaliseringskrav
Internränta
Gemensam budgetreserv

20,36 %
1,9 %
3,8 %
3,8 %
2,4 %
1,5 %
-0,3 %
2,5 %

oförändrad
150 mnkr
288 mnkr
292 mnkr
113 mnkr
35 mnkr
-22 mnkr
oförändrad
47 mnkr

Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag beräknas för 2018 öka med 292 mnkr i jämförelse med
budget 2017. Med ökade löner och övriga priser innebär det i kombination med de ökade volymerna
i skola, förskola, äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning samt ”övriga
kända” kostnader (främst avskrivningar och ränta på grund av investeringar) att den sammanlagda
kostnadsökningen uppgår till 288 mnkr. För 2018 ökar intäkter och kostnader i stort sett lika mycket
men för perioden 2019 - 2021 beräknas kostnaderna öka mer än intäkterna. Västerås stads intäkter
ökar i en mer ”normal” nivå medan det demografiska trycket sätter stor press på stadens
kostnadsutveckling. För att möta de ökade behoven måste olika typer av åtgärder vidtas som
antingen minskar kostnaderna eller ökar intäkterna.
I skillnaden ovan ingår inte några medel för kvalitetsökningar i verksamheterna. Kostnadsökningarna
avser endast löne- pris- och volymökningar. Om medel ska tillföras till exempelvis grundskolan eller
äldreomsorgen där Västerås historiskt haft relativt låga kostnader jämfört med andra kommuner
måste motsvarande medel omfördelas från övrig befintlig verksamhet.
Skattintäkter, statsbidrag och utjämning har räknats upp relativt mycket för 2018 för Västerås stad
mellan den prognos som kom från SKL i december 2016 som planeringsinriktningen baserades på och
den prognos som kom från SKL i april 2017. Cirka 70 mnkr har de ekonomiska förutsättningarna
förbättrats med. Skatteintäkterna är 42 mnkr högre, avgiften i kostnadsutjämningssystemet är 16
mnkr lägre och prognosen för ökad fastighetsavgift är 12 mnkr högre än tidigare prognos.
Löne- och prisökningar
Nämndernas budgetramar 2017 utökades motsvarande löneökningar på 3,0 procent och i budget
2018 avsätts ett utrymme på ytterligare 2,4 procent. Det innebär att det i budgetramarna finns
utrymme för ökade lönekostnader på sammanlagt 5,4 procent för åren 2017 och 2018. För ökade
övriga priser har budgetramarna 2018 räknats upp med 1,5 procent.
De nyligen avslutade löneförhandlingarna inom industrins område visar att det etablerade ”märket”
för avtalsenliga lönehöjningar är 2,2 procent för 2017 och ligger på liknande nivåer för 2018 och
2019. Det är dock viktigt att poängtera att dessa nivåer inte innehåller några förändringar utöver
avtal. SCB:s prognos över ökade timlöner för arbetsmarknaden som helhet är 3,1 procent för 2018.
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Löneökningar på 2,4 procent och prisökningar på 1,5 procent innebär en total kostnadsökning på
168,5 mnkr för Västerås stad. I kostnadsberäkningen inberäknas ersättningar för löne- och
prisökningar inom de verksamheter som bedrivs i privat regi.
Statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande (byggbonus)
Regeringen har avsatt 1,9 miljarder kronor i ett nytt statsbidrag till kommunerna för ökat
bostadsbyggande (byggbonus). I statens budget finns medel avsatta för statsbidrag för ökat
bostadsbyggande varje år under perioden 2016 – 2019. Det finns inga krav som är förenade med
användningen av statsbidraget och det kan därmed ses som en form av generellt statsbidrag.
Statsbidraget fördelas dels utifrån en pott (60 procent) med utgångspunkt för hur många bostäder
som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun samt en
pott (40 procent) som går till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. För 2018 och
2019 är statens totala anslag 1,3 miljarder kronor per år. Boverket fattar i december varje beslut om
hur mycket statsbidrag som utgår till respektive kommun.

2016

2017

2018

2019

Totalt

Statsbidrag - uppskattning, mnkr

40,9

26

20

20

106,9

Statligt anslag, miljarder kr

1,9

1,8

1,3

1,3

För 2016 erhöll Västerås stad ett statsbidrag på 40,9 mnkr. Det ska dock noteras att endast ca 40
procent av kommunerna ansökte om bidrag första året. Man kan förvänta sig att betydligt fler
ansöker om bidrag hösten 2017 och att konkurrensen om statsbidraget då blir större. Men för
Västerås del kan vi samtidigt räkna med fler nya bostäder kommer att ingå i ansökningsunderlaget
för 2017 som ska utgå från antalet startbesked från byggnadsnämnden under perioden augusti 2016
till juli 2017.
Stadledningskontorets grova bedömning är att Västerås stad kan planera för ett totalt statsbidrag på
107 mnkr för perioden 2016 – 2019. Den inriktning som stadsledningskontoret föreslår är att av det
beräknade totala statsbidraget avsätts 57 mnkr till olika projekt som stimulerar ett ökat
bostadsbyggande. Projekten ska bidra till att målet i det strategiska utvecklingsområdet om 4 000
nya bostäder uppfylls. Av de 57 mnkr har 54 mnkr redan fördelade och 3 mnkr kommer att fördelas
vid senare tillfälle under förutsättning att beräkningarna av statsbidrags storlek förfarande är
desamma. Resterande 50 mnkr avsätts i budget 2018 och 2019 för att reduceras nämndernas
rationaliseringskrav.
mnkr
Till olika projekt för ökat bostadsbyggande

57

Utnyttjas i budget 2018 för reducera nämnderas rationaliseringskrav

25

Avsatt inför 2019 för att reducera rationaliseringskraven

25

Totalt

107
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Statsbidrag för ökade resurser i välfärden
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och öka resurserna till välfärden tillförs kommunoch landstingssektorn 10 miljarder kronor i statsbidrag för 2017 och framåt. Av tillskottet tilldelas
kommunerna 77 procent och landstingen 23 procent. Staten ställer inga krav på hur statsbidraget ska
utnyttjas och det är inte heller riktat till någon specifik verksamhet.
Västerås stads del av statsbidraget uppgår för 2017 till 103 mnkr. Fördelningen mellan kommuneran
bygger på en kombination av invånarantal och antalet mottagna nyanlända. För planeringen framåt
har stadsledningskontoret antagit att Västerås del av statsbidraget även fortsättningsvis kommer att
ligga på 2017 års nivå.
I årsplan 2017 fördelades bidraget så att 30 mnkr avsattes för att klara budget i balans/begränsa
sparkravet i verksamheterna, 31,2 mnkr för en satsning på ökade resurser till grundskolan och 42,2
mnkr riktas mot insatser för mottagning och inkludering av asylsökande och nyanlända.
Antalet nyanlända har minskat och Migrationsverket har avvecklat flertalet av sina platser för
asylsökande i Västerås. Med anledning av detta kan det förväntas att trycket på kostnader för
asylsökande elever i skolan och övriga insatser för mottagning och inkludering av nyanlända minskar.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att 25 mnkr kan frigöras i budget 2018 för att skapa budget
i balans och därmed bidra till att nämndernas rationaliseringskrav begränsas. Till budget 2019
bedöms att 30 mnkr kan frigöras.
2017

2018

2019

Stärkt budgeterat resultat (Årsplan juni)

30,0

30,0

30,0

Grundskolan ökade resurser

31,2

31,2

31,2

2,2

2,0

2,0

Asylsökande elever

25,4

10,2

5,0

Mottagning och inkludering nyanlända och asylsökande

14,6

5,0

5,0

103,4

78,2

73,2

25,0

30,0

103,2

103,2

Överförmyndaren ensamkommande barn

För utnyttjande i budgetprocessen i syfte att begränsa
nämndernas rationaliseringskrav
Totalt

103,4

De medel som för 2018 är avsatta för asylsökande elever, överförmyndarens kostnader för
ensamkommande barn, samt mottagning och inkludering kommer att fördelas i samband med
höstens komplettering årsplan eller genom annat särskilt beslut i kommunstyrelsen.
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Investeringar
Planerade investeringar för perioden uppgår till närmare 4,8 miljarder kronor för perioden 20182021. Därutöver tillkommer investeringar som utförs av privata aktörer och som hyrs av staden på
över 1,5 miljarder kronor.
Bakgrunden till den höga investeringsnivån beror till stor del på demografiska förändringar: fler barn
i förskola och skola samt ökat antal äldre med vårdbehov och ökat antal personer med funktionsnedsättning. Av stadens egna investeringar motsvarar cirka 2 miljarder kronor fler platser i skola,
förkola och äldreomsorgen.
En växande stad medför också ökat tryck på andra delar inom infrastrukturen, till exempel gator och
idrottsanläggningar. Under perioden planeras det även för investeringar i Västerås hamn och
resecentrum.
Investeringar per område
Grundskolor
Förskolor
Gymnasieskolor
Kultur
Idrott
Energi
Hamnen
Bostäder äldre och personer funktionsneds.
FN övrigt
FN underhållsinvesteringar
TN ordinarie
TN strategiska
Stationsområdet, Kungsängen, 3B
Idrott, fritid, kultur egna
Övriga nämnder
Summa

2018
271,0
154,5
15,0
0,0
190,8
32,0
134,0
155,1
52,3
5,0
100,0
138,6
15,0
17,3
114,9
1 395,5

2019
344,2
95,5
12,0
17,0
132,0
54,0
361,0
195,0
14,0
6,0
98,4
147,9
67,0
12,0
94,8
1 650,8

2020
285,1
34,6
17,0
15,0
13,0
54,0
70,0
131,0
14,0
6,0
95,0
103,2
165,0
11,5
88,4
1 092,8

2021
79,5
21,0
57,0
0,0
0,0
0,0
5,0
78,0
10,0
6,0
96,0
99,0
101,0
2,5
79,4
634,4

Summa
2018-2021
979,8
305,6
101,0
32,0
335,8
140,0
570,0
559,1
90,3
23,0
389,4
488,7
348,0
43,3
377,5
4 783,5

35,0

0,0

35,0

0,0

70,0

212,5

484,5

379,5

510,0

1 586,5

Medfinansiering, Mälarfarleden exkl index
Inhyrningar motsvarande belopp som
investering

Ett av stadens finansiella mål är att stadens upplåning för egen räkning inte ska överstiga 1 mdkr. Vi
beräknar att i princip hela låneutrymmet behöver tas i anspråk under perioden. Beräkningen
förutsätter att Västerås stad klarar ett resultatmål på 2,5 procent varje år under perioden samt att
cirka 70 procent av investeringsplanen genomförs.
Ökad upplåning kommer att medföra räntekostnader och ett försämrat finansnetto. Med nuvarande
räntenivåer blir dock den effekten begränsad. En annan konsekvens är att staden behöver avsätta
ett större utrymme i driftbudgeten för avskrivningar.
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Utrymme för investeringar 2018-2021

mnkr

Resultat i driftbudgeten 2,5 %

800

Avskrivningar

1 100

Försäljningar

200

Investeringsbuffert

465

Summa

2 565

Om antagande att 70 % av de planerade investeringarna genomförs
Utrymme för investeringsplan utan upplåning/minskad likviditet

3 664

Investeringsplan 2018-2021

4 784

Om Västerås stad klarar av att genomföra 70 procent av de planerade investeringarna kommer
investeringsbehovet att överstiga investeringsutrymmet med cirka 1,1 miljarder fram till år 2021. Det
skulle således innebära behov av att minska stadens likviditet.

Sammanfattande beskrivning av investeringsplanen
Förskolor och skolor
Inom förskolan planeras för över 1 500 nya platser, samtidigt som 700 platser kommer att avvecklas.
Bakgrunden till avveckling är att det idag finns förskoleavdelningar i skollokaler och de behöver
frigöras för skolelever samt att vissa avdelningar avvecklas för bättre driftekonomi.
Nya grundskolor planeras i anslutning till Lillhamra, Öster Mälarstrand, Gäddeholm och i stadens
centrala delar. Därutöver ska flera skolor byggas om och anpassas för återflytt av årskurs 6 till
mellanstadieskolorna och därigenom frigöra kapaciteter på högstadieskolorna för ökade elevkullar.
Under perioden ska även Irstaskolans modernisering färdigställas.
Inom gymnasieskolorna ska omställningen till följd av Wenströmskas avveckling slutföras. Widénska
(idrott) och Tranellska (hotell- och restaurang) ska flytta till externa inhyrningar. Ökat elevantal inom
gymnasiet ökar behovet av lokaler och fler platser måste skapas i slutet av planeringsperioden.
Bostäder för äldre och personer med nedsättning
Ett stort antal nya platser i särskilt boende för äldre kommer att byggas på Öster Mälarstrand.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning planerar för nya 40 lägenheter, varav vissa är så
kallade servicebostäder.
Idrott
Under perioden ska Lögarängsbadet ersättas med ett nytt inomhusbad. Den totala investeringen är
beräknad till 410 mnkr. Ett annat projekt som planeras är en ny innebandyhall (inhyrning) som ska
vara klart 2018.
Tekniska nämndens investeringar
Tekniska nämndens investeringar sorteras under rubrikerna ordinarie och strategiska. Ordinarie
investeringar handlar i huvudsak om underhåll och förnyelse av befintliga strukturer. Strategiska
investeringar omfattar projekt där tekniska nämndens investeringar ingår som en del i exploateringsprojekt eller andra strategiska satsningar för staden.
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Ordinarie investeringar är planerade utifrån befintliga nivåer. Inom strategiska investeringar återfinns
ett antal större satsningar under perioden. Som exempel kan nämnas ny bro till Björnön,
ombyggnation av Kopparbergsvägen, Pilgatan och Sjöhagsvägen samt förlängning av Järnbruksgatan
(Västerleden). Andra stora projekt är ombyggnation av Stora torget, Välljärnsgatan på Bäckby och
Barkaröbyväg.
Västerås hamn
Planerade investeringar i hamnen uppgår till 570 mnkr för perioden 2018-2021, efter avdrag för
tidigare avsatta medel för miljöåtgärder.
1. Muddring. Fördjupa och räta ut farled och hamnbassäng för att möjliggöra framkomst av
större fartyg och för att öka säkerheten. Total kostnad för Västerås stad är kalkylerad till 386
mnkr. Kostnaden avser muddring, dumpning av muddermassor och solidifiering av
kontaminerade muddermassor.
2. Kajkonstruktioner. Vissa av kajerna klarar inte konstruktionen när nytt djup muddras framför
hamnbassängen och måste därför åtgärdas. Investeringarna för 2018-2021 är beräknade till
100 mnkr därutöver tillkommer investeringar 2017 på 26 mnkr.
3. Förstärkningar och körvägar. Eftersom maskinparken inklusive kranar på hjul är mycket
större än rådande belastningsplan medger, beräknat på befintlig geoteknik, finns alternativ
att stärka upp ytor och körvägar i hamnen. Ett sätt att begränsa investeringsbehoven är att
bygga körvägar som klarar tyngre belastning. Investeringen är beräknad till 57 mnkr.
Stationsområdet, Kungsängen
Projektet omfattar nytt resecentrum med ny bussterminal, passager över spåren och omfattande
investeringar i gatunätet. Genomförandet av alla åtgärder kommer att pågå under flera år, även efter
den aktuella investeringsplanens tidsperiod. Flera olika intressenter kommer att investera i området
och staden kommer att få delar av investeringen finansierad genom gatukostnadsersättningar.
Projektet har förskjutits i tiden. Stadens investering under planeringsperioden 2018-2021 beräknas
uppgå till cirka 350 mnkr.
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Investeringar 2018-2021 per objekt
2018 Invest
budget

2018-2021
Investplan

100,0

165,0

Rönnbyskolan

50,0

50,0

Hökåsenskolan

13,0

Grundskolor
Irstaskolan modernisering LM

Eskadergatan F-6

13,0
117,5

Malmen Gäddeholm F-3

6,0

Centrum utbyggnad/ Högstadieskola

27,7
148,3

Norra Vallby efter paviljong

32,0

54,5

Skallberget, Piltorp, Brandthovda; Malmaberg-återflytt 6:or

3,0

18,0

Blåsbo-återflytt 6:or

5,0

10,0

28,0

56,0

Nybygge-återflytt 6:or
Irstaskolan modernisering

117,3

Fridnäs efter paviljong

147,5

Apalby

8,0

8,0

Ekberga

2,0

2,0

Önstahallen (50 %)

17,0

17,0

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen

2,0

8,0

Övriga omställningar

5,0

20,0

271,0

979,8

6,0

30,0

Malmaberg

20,0

58,3

Önsta

28,3

28,3

Brandthovda

13,3

26,9

Barkarö Skogsbacken

12,6

12,6

5,0

5,0

Blåsbo

48,3

48,3

Emaus

15,0

28,6

Summa
Förskolor
Gäddeholm Malmen

Enhagen

Irsta

28,6

Dingtuna

15,0

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen

1,0

Övriga
Summa

4,0

5,0

20,0

154,5

305,6

5,0

20,0

Gymnasieskolor
Övriga
Gymnasieskola

65,0

Rudbecks kök

8,0

8,0

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen

2,0

8,0

15,0

101,0

Summa
Kultur
Byggnad K-borg till Vallby, inredn magasin

2,0

Besökscenter Vallbymuseet

30,0
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Summa

2018 Invest
budget

2018-2021
Investplan

0,0

32,0

168,0

293,0

Idrott
Nybyggnad Lögarängsbadet
Lögarängsbadet, byte Utemiljö/Bassänger

17,0

Läktare Tillberga sporthall (delfinansiering)

2,8

2,8

17,0

17,0

3,0

6,0

190,8

335,8

Klimatprogrammet

32,0

140,0

Summa

32,0

140,0

Kajkonstruktioner

82,0

100,0

Muddring

20,0

386,0

Ökad bärighet och körvägar

10,0

47,0

Önstahallen (50 %)
Övriga idrottsinvesteringar
Summa
Energisparinvesteringar

Hamnanläggningen infrastuktur

Byggherre- och projekteringskostnader

0,0

0,0

EU-bidrag, projekteringskostnader

-8,0

-8,0

Cementkaj

10,0

10,0

Oljeanläggning på land

15,0

15,0

Hamnen, underhållsinvesteringar
Summa

5,0

20,0

134,0

570,0

Bostäder äldre, funknedsättning, individ och familj
Gruppbostad/servicebostad NF

45,0

Trossbacken LSS boende NF

20,0

20,0

Stenåldern LSS korttidsboende NF

20,0

40,0

Gruppbostad för samsjuklighet IFN

25,0

Omvårdnadsboende IFN

45,0

Bostäder, sociala ändamål IFN

10,0

40,0

Flyktingbostäder IFN

10,0

40,0

Äldreboende, ombyggnad ÄN Gryta

27,1

27,1

Äldreboende, ny/tillbyggnad ÄN Öster Mälarstrand

60,0

245,0

Skal och passage (NY)

2,0

8,0

WIFI och fiber IFN/NF/ÄN

3,0

12,0

Övrigt

3,0

12,0

155,1

559,1

4,0

12,0

23,0

23,0

Summa
Fastighetsnämnden övriga investeringar
Stadshuset lokalanpassningar
Utökat underhållsbehov stadshuset
Utökat underhållsbehov stadshuset, ej hyra

0,0

Färjekajen inkl byggnad

10,0

10,0

Lokalanpassningar inkl datanät & it

10,0

40,0

Fritids förebyggande Bjurhovda

5,3

5,3

Underhållsinvesteringar

5,0

23,0

57,3

113,3

Summa
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2018 Invest
budget

2018-2021
Investplan

Källgatan

0,7

5,7

Vinterbelysning

0,5

2,0

Ökad blomning centrum

0,2

1,1

10,0

10,0

Tekniska nämnden ordinarie investeringar

Skolgatan och Västra kyrkogatan
Fiskartorget

1,5

Centrumsatsning

11,5

Rudbecksparken

2,0

Svartåns murar

8,0

8,0

Gång- och cykelvägar, inkl cykelvägsskyltning

3,0

12,0

Tillgänglighetsanpassning

1,0

4,0

Vägvisning

0,5

2,0

Parkering

0,3

1,2

Bullerskyddsåtgärder

0,5

2,0

Dagvattenrening

1,5

Hållplatser

1,0

4,0

Korsning Stockholmsv/Österleden

0,5

0,5

Korsning Stockholmsv/Knektgatan

0,5

7,5

Korsning Norrleden/Vasagatan

0,5

7,5

Korsning Norrleden/Skultunavägen (norrut)

7,5

Övriga korsningar

0,5

Trafiksäkerhetsåtgärder

2,7

11,7

Trygghetsprojekt

0,5

2,0

Belysning, byte av kablage och belysningsstolpar

2,0

8,0

Utbyte belysning Vasagatan, stora gatan

1,3

2,6

Belysning, energieffektivisering

4,7

19,7

Tekniska system

1,0

4,5

Lekplatser

3,5

18,5

Trädplantering

1,5

6,8

Bäckby

1,0

Aktivitetsplaner/isbanor upprustning

0,6

2,6

Lögarängens parkområde

4,0

16,0

Naturvård

1,0

4,0

27,0

124,0

8,0

16,0

15,0

60,0

100,0

389,4

Tidö/Lindö- gc-väg

0,8

8,5

Barkaröbyväg

1,5

23,2

Björnön ny bro

30,0

53,0

Väg- och brounderhåll
Vasagatan
Väg- och brounderhåll utökad satsning
Summa
Tekniska nämnden strategiska investeringar

Väg till södra Kärrbolandet

10,0

Följdinvestering vid exploatering

1,0
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2018 Invest
budget

2018-2021
Investplan

Gång- och cykelvägar satsning

6,0

18,0

Kopparbergsvägen, et 1 (E18-Norra Ringvägen)

1,0

16,0

15,5

15,5

Kopparbergsvägen, et 3

8,0

16,0

Korsning Björnövägen/Mälarparksv

0,5

7,5

Korsning Grytavägen

0,5

4,5

Kopparbergsvägen, et 2 (Norra Ringvägen- Knutsgatan)

Lögarängen parkering

4,0

Malmabergsskogen

5,5

Oxbacken korsning

7,8

Pilgatan (Malmabergsg-Retortgatan) etapp 3A

12,0

12,0

Pilgatan (Stora gatan/Pilgatan/Ringvägen) etapp 1

0,5

7,5

Råbyskogen

0,5

Sjöhagsvägen etapp 1, förlängning av väg västerut

5,5
41,0

Sjöhagsvägen etapp 2, nödvändiga åtgärder exkl roro
Stora torget ombyggnation

13,0

13,0

4,0

32,5

Bondtorget

15,0

Västra kyrkogatan

4,0

Svarvargatans förlängning

0,8

1,0

Tillgänglighet lekplatser

2,0

8,0

14,0

15,0

5,5

5,5

Centrum ny lekplats
Vattenpark Johannisberg
Faunapassage, Falkenbergska kvarnen

11,7

Vattenskyddsåtgärder

2,5

10,0

Faunapassage, Slottsbron

9,5

9,5

Våtmarkssatsning Limstabäcken

5,5

Välljärnsgatan (Bäckby)

8,5

8,5

Västerleden, Järnbruksgatans förlängning

1,0

52,0

138,6

488,7

Utbyte av bevattningsanläggningar

0,5

1,0

Byte av konstgräsplaner, Hamre (Wenströmska 2019)

3,5

7,0

Diverse mindre investeringar

1,0

4,0

Västerleden etapp 2, Järnbruksgatan-E18

37,0

Summa
Nämnden för idrott och friluftsliv

Björnön allmänt

2,0

Diverse investeringar enl handl plan friluftslivet

1,0

Friluftsbad

1,0

1,0

Lövuddens båthamn

9,0

14,0

Ö-mälarstrand: Resterande vågholmar

7,0

Ö-mälarstrand: Nya bryggor till vågholmarna

3,0

Ö-mälarstrand: Ny båtbottentvätt

1,0

1,0

16,0

41,0

Nytt ljussystem LED, Konstmuséet

0,8

0,8

Modernisering stadsbiblioteket

0,5

1,5

Summa
Kulturnämnden
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Summa

2018 Invest
budget

2018-2021
Investplan

1,3

2,3

43,7

174,8

Övriga nämnder och styrelser
Styrelsen för Konsult och Service
Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg

5,0

20,0

Förskolenämnden

19,0

49,5

Grundskolenämnden

13,3

72,0

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

25,4

42,2

Skultuna kommundelsnämnd

1,0

4,0

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

2,5

10,0

Kommunstyrelsen

4,5

4,5

Miljö- och konsumentnämnden

0,5

0,5

114,9

377,5

Resecentrum

3,0

246,0

Bussterminal

2,0

83,0

Summa
Stationsområdet, Kungsängen, 3B

Kungsängsgatan

10,0

19,0

Summa

15,0

348,0

1 395,5

4 783,5

Totala investeringar
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Prioriterade processutvecklingsfrågor
Stadsledningskontoret har identifierat frågor kring kompetensförsörjning som är av betydelse för
stadens ekonomiska utveckling.
De prioriterade utvecklingsfrågorna inom denna process kommer att följas upp i delårsrapporter och
årsredovisning under 2017.

Kompetensförsörjning
Varför det är viktigt att stärka arbetet med kompetensförsörjning
• Stor och växande utmaning att behålla, utveckla och attrahera de kompetenser
Västerås stad behöver
• Vissa av de kompetenser som behövs finns inte tillgängliga på arbetsmarknaden
• Utvecklingen förutsätter nytänkande och systematik för att kunna arbeta effektivt med
kompetensförsörjning och säkerställa att verksamheten kan fullfölja sina uppdrag
• Västerås stad kan bli bättre på att arbeta långsiktigt, hitta rätt behov och adressera rätt
aktivitet för rätt kompetens och därmed skapa ett hållbart medarbetarskap
Nuläge
Förväntade bristområden 2018 spänner i stort sett över hela stadens arbetsområden från vård och
omsorg till utbildning och lärande . Vid en jämförelse med tidigare år kan konstateras samma
mönster av svårrekryterade tjänster. Skillnaden från tidigare år är att vi nu ser ett skarpare läge,
svårare att rekrytera medarbetare, svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, svårare
att rekrytera medarbetare med behörighet. Två områden sticker ut - tekniska området och
socialtjänst.
Åtgärder
För att klara den allt mer kännbara konkurrensen om medarbetare behöver Västerås stad ligga på
topp för att erbjuda bra arbetsvillkor och möjligheter till ansvarstagande samt ha en proaktiv
planering för försörjningen av bristyrken. Västerås stad behöver fortsatt systematiskt arbeta med att
behålla och attrahera kompetenta medarbetare vilket innebär satsningar på att tillhandahålla en god
arbetsmiljö och ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för stadens medarbetare och chefer.
Vidare ta steg och ytterligare utveckla förmåga till att skapa en ökad vetskap om Västerås stad som
arbetsgivare och våra jobb till potentiella medarbetare.
Politik (ägare) och förvaltning (utförare) behöver känna en mer gemensam bild av läget i
förvaltningens arbete med kompetensförsörjning relaterat till kraven samt vara stärkta i att man har
förutsättningar för att uppnå det övergripande målet i styrsystemet gällande medarbetare:
Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Att kunna omsätta omvärldsutveckling,
verksamhetsplan och verksamhetsutveckling till kompetenskrav som är möjliga att kommunicera,
styra/planera mot och utvärdera skapar förutsättningar för ett ökat säkerställande av verksamhetens
förmåga att vara en kompetent kravställare av kompetens.
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Jämställdhetsintegrering
Begreppet jämställdhetsintegrering och jämställdhetsintegrerad budget har fått genomslag i
nämnder och styrelser (med några undantag) och vikten av att belysa resursfördelningen ur ett
jämställdhetsperspektiv beskrivs. Arbetet är påbörjat och det krävs uthållighet för att åstadkomma
resultat. Normkritiskt tänkande är också ett område som prioriteras. Medvetenheten om att göra
karläggningar, att könsuppdela statistik och analysera den, har fått relativt stort genomslag men
behöver även i fortsättningen utvecklas.
Det finns fortfarande några nämnder och styrelser som inte beskriver några planer kopplade till
stadens jämställdhetspolicy. Utbildning och uppföljning av jämställdhetsarbetet är därför viktiga för
att sprida kunskap och medvetenhet inom området.
Jämställdhetsintegrering exempel från nämnderna
 Inom förskolenämnden drivs projektet ”Normkritisk innovation 2016 steg 2” i samarbete
med Mälardalens högskola. Projektet ska slutföras under 2018 och syftar till ett ökat lärande
kring hur miljöerna i förskolan kan utformas för att öka jämställdheten inom förskolan.
 Under 2018 kommer två workshops med tema jämställdhet, normmedvetenhet och
normkritiskt perspektiv att hållas för samtliga chefer inom grundskolenämndens
ansvarsområde. Verksamheterna inom fritid och förebyggande arbetar utifrån egna
framtagna jämställdhetsplaner.
 Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter arbetar såväl elever som
medarbetare med jämställdhetsintegrering. Det handlar om att synliggöra olikheter och hur
dessa olikheter bidrar till verksamheten.
 Individ- och familjenämnden har påbörjat ett arbete att följa upp insatser för barn och unga
samt vuxna och under 2018 kommer en analys av insatsernas effektivitet, kvalitet och
kostnad att genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 Nämnden för personer med funktionsnedsättning ser behov att analysera och
medvetandegöra beteenden hos medarbetarna inom daglig verksamhet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Det finns idag risk att medarbetare, medvetet eller omedvetet,
utgår ifrån genus och styr deltagarna till könstraditionella sysselsättningar.
 Byggnadsnämnden har för avsikt att genomföra en studie utifrån två olika aspekter som ska
ligga till grund för en jämställdhetsintegrerad budget. Det är dels om kvinnor och mäns röst
väger lika tungt vid planering av den fysiska miljön samt om den fysiska miljö som idag byggs
lika anpassad efter kvinnor och mäns behov.
 Fastighetsnämnden kommer i samverkan med beställande nämnder göra en
jämställdhetsanalys av investeringsplanen 2018-2021.
 Under 2018 beräknas kommunstyrelsen sätta av 0,4 mnkr för att samtliga medarbetare ska
erhålla önskad tjänstgöringsgrad vilket i huvudsak är en åtgärd som gynnar kvinnor då
deltidsarbetet idag är störst bland kvinnorna.
 Projektet STAMINA fortlöper och kommunstyrelsen beräknas sätta av 0,6 mnkr i det arbetet
för att sänka sjukfrånvaron vilket också det främst gynnar kvinnor då sjukfrånvaron för
kvinnor är högre än män.
 Kulturnämnden och nämnden för idrott och friluftsliv fortsätter sitt arbete med att
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra verksamhetens kommunikation. Statistik samlas in
för att kunna koppla ihop resursfördelning med jämställdhet.
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Miljö- och konsumentnämnden har en medvetenhet om jämställdhetsperspektivet vid
tillsynsaktiviteter så att inte tillsyner som har betydelse för jämställdheten riskerar att
prioriteras bort.
Styrelsen för konsult och service arbetar med jämställdhetsintegrering i sitt budgetarbete för
att synliggöra hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män. En särskild uppföljning av
medarbetarnas utvecklingsmedel följs.
Skultuna kommundelsnämnd har för avsikt att inför budgetarbetet 2018 arbeta utifrån en
modell för jämställdhetsintegrerad budget. Modellen utgår från fyra delar; 1. Kartläggning
och analys 2. Överenskommelser, verksamhetsplanering och detaljbudget 3. Verksamhet genomförande 4. Uppföljning.
Tekniska nämnden genomförde 2016 en studie ihop med Mälardalens högskola kring
jämställdhet inom nämndens verksamheter. Utifrån den studien vidtas nu åtgärder såsom att
Råbyskogen ska rustas upp ur ett jämställdhetsperspektiv där kvinnor i närområdet kommer
integreras. Detta då studien visar att kvinnor känner sig mer otrygga än män.
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Förutsättningar för nämnders och styrelsers årsplan
Pedagogisk verksamhet
Förskolenämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Förskolenämnden har enligt reglementet ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter
enligt skollagen avseende förskola och pedagogisk omsorg. Uppdraget kan delas in i dels den
specifika rollen som kommunen har som skolhuvudman för den kommunalt drivna verksamheten
och dels i den vidare rollen som ges kommunen i skollagen. I den vidare rollen ingår bland annat att
tilldela förskolor och pedagogisk omsorg bidrag på lika villkor samt att vara tillsynsmyndighet för den
fristående verksamheten.
I nämndens planerings- och uppföljningsprocess hålls rollerna isär. I tilldelningsrollen ligger det
övergripande dimensioneringsansvaret samt ansvar för att utforma och uppdatera
resursfördelningen. Västerås har sedan många år tillbaka en jämförelsevis hög andel förskolebarn i
fristående regi, cirka en tredjedel. Nämnden har ansvar för att invånarna i Västerås erbjuds
förskoleverksamhet och att alla förskolor tilldelas bidrag på lika villkor. I huvudmannarollen ligger att
dimensionera, utveckla och driva den kommunala förskoleverksamheten.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Inskrivna barn i förskolan 2015 till 2021

Källa: Extens Västerås stad 2015 och 2016, prognos därefter

Antalet barn i förskolan blir alltfler vilket ställer stora krav på utbyggnad av nya platser. Under 2018
beräknas 47 nya förskoleavdelningar tas i bruk med ytterligare utbyggnad de kommande åren. I takt
med att nya platser kommer till avvecklas också flera avdelningar. Detta genom att
förskoleverksamheten kliver ur grundskolans lokaler.
En organisationsöversyn sker under 2017 med syfte att få en hållbar organisation som ska ge bättre
och likvärdiga förutsättningar att arbeta med både utveckling av det pedagogiska uppdraget och med
arbetsmiljön.
Förskoleverksamheten har under de senaste åren arbetat systematiskt med både IT-försörjning och
utbildningsinsatser för utvecklad verksamhet. Nu behöver förskolan ta nästa steg i digitaliserings-
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arbetet för att leva upp till uppdraget. Den nationella IT-strategin kommer inte att finansieras genom
extra statsbidrag vilket medför att förskoleverksamheten behöver en ekonomisk planering som
skapar utrymme för satsningen. Enligt den nationella IT-strategin ska förskolan uppnå nivån på ökad
utrustning 2020. Idag har förskolan tillgång till ca 800 enheter och när det är fullt utbyggt 2020
behöver volymen vara 2 400. Detta medför behov av personell förstärkning för att hantera
utrustningen. Även de trådlösa nätverken behöver byggas ut.
För att säkerställa att nämnden har nöjda kunder fokuserar nämnden på att säkerställa god
information till kunderna, att barnens inflytande säkerställs samt att planeringsprocessen ses över
för att möjliggöra så snabba och bra besked som möjligt angående plats i förskolan. För att
säkerställa god kvalité i verksamheten fokuserar nämnden bland annat på likvärdighet,
evidensbaserad metoder och rätt kompetens.
FÖRSKOLENÄMNDEN
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat barnantal i förskolan
+ 116 barn
Satsning på hållbart ledarskap och lönesatsning
Förslag till budgetram 2018

mnkr
904,5
18,0
-2,7
17,4
5,0
942,2

Grundskolenämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Grundskolenämnden har enligt reglementet ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter
enligt skollagen avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Uppdraget kan
delas in i den specifika rollen som kommunen har som skolhuvudman för den kommunalt drivna
utbildningsverksamheten och den vidare rollen som ges kommunen i skollagen. I den vidare rollen
ingår bland annat att tilldela grundskolor och fritidshem bidrag på lika villkor och att utöva
kommunens insynsrätt i fristående grundskolor.
I grundskolenämndens planerings- och uppföljningsprocess hålls rollerna isär. I tilldelningsrollen
ligger det övergripande dimensioneringsansvaret samt ansvar för att utforma och uppdatera
resursfördelningen. Västerås har en jämförelsevis hög andel elever i fristående regi, cirka en
fjärdedel. I verksamhetsrollen ligger att dimensionera, utveckla och driva den kommunala skolan.
Grundskolenämnden har ansvar för att, utifrån reglering om fritt skolval och med hänsyn till
närhetsprincipen, erbjuda de vårdnadshavare som så önskar plats i kommunal grundskola.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Nämnden arbetar med att se över skolstrukturen. Detta dels utifrån att Västerås stad har relativt stor
skolsegregation. Nämnden ser till andra kommuner för exempel på hur en sådan problematik kan
lösas. Men strukturen ses också över utifrån behörighetskrav på undervisande lärare och den
problematik som följer med det kravet i grundskolor med relativt små högstadium. Det rör flera F-9skolor.
Nämnden arbetar för inkludering och att skapa möjlighet för samtliga elever att få det stöd de
behöver i sin ordinarie undervisningsgrupp. Det kräver mer inkluderande lärmiljöer. Detta sker
genom områdesteamen, den centrala elevhälsan och inkluderingsteam.
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Dagens klassrum präglas av mångfald. Det gäller inte minst elevernas språkliga och kulturella
bakgrund. Skolans flerspråkiga elever är heller inte en enhetlig grupp med likartade förutsättningar
och behov. Forskning visar att det tar lång tid att utveckla skolrelaterade språkfärdigheter på ett
andraspråk och skolans insatser måste därför vara långsiktiga och omfatta all undervisning. Isolerade
insatser med några timmars undervisning i modersmål och svenska som andraspråk räcker inte. Alla
lärare behövs i det språkutvecklande arbetet.
Medvetna val och strukturerade överlämningar mellan grundskola och gymnasium är viktiga för att
elever som lämnat grundskolan kan färdigställa sina gymnasiestudier inom tre år. Tidigare har rutiner
och planer för att säkerställa detta utarbetats, men det är viktigt att säkerställa att dessa förnyas och
hålls levande.
På utbildningsdepartementets uppdrag lämnade Skolverket den 4 april 2016 ett förslag på nationell
strategi för skolans digitalisering till regeringen med visionen 2022:


Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.



Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala
verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Målet för denna
satsning är att den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla
ett breddat och fördjupat lärande.
Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever
ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar
och insatser som krävs för detta.
För att säkerställa att nämnden har nöjda kunder arbetar nämnden med studiero, ökat inflytande
och bemötande. För att säkerställa en verksamhet med hög kvalité så fokuserar nämnden bland
annat på ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och en grundskola på vetenskaplig grund. För
att medarbetarna ska trivas arbetar nämnden med ett hållbart ledarskap och en god arbetsmiljö.
Volymutveckling

Fritidshem
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9
Grundsärskola

Antal elever Förändring
Förändring
Förändring i
2017
till 2018
totalt i mnkr tkr/elev
6 381
106
3,0
28,3
1 672
15
0,8
53,3
10 148
223
16,2
72,6
4 800
220
19,7
89,5
220
6
2,2
366,7
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GRUNDSKOLENÄMNDEN
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat elevantal år F-6
+ 238 elever
Ökat elevantal år 7-9
+ 220 elever
Ökat elevantal i särskolan
+ 6 elever
Ökat barnantal i fritidshem + 106 barn
Lokal lärarlönesatsning
Förslag till budgetram 2018

mnkr
1 709,8
31,4
-5,1
17,0
19,7
2,2
3,0
3,0
1 781,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har enligt reglementet ansvar för att uppfylla kommunens
samtliga skyldigheter enligt skollagen avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Uppdraget
kan delas in i dels den specifika rollen som kommunen har som skolhuvudman för den kommunalt
drivna utbildningsverksamheten och dels i den vidare rollen som ges kommunen i skollagen.
I nämndens planerings- och uppföljningsprocess hålls rollerna isär. I tilldelningsrollen ligger det
övergripande dimensioneringsansvaret samt ansvar för att utforma och uppdatera
resursfördelningen. I tilldelningsrollen i vuxenutbildningen ingår också huvudmannaskapet för den
upphandlade kommunala vuxenutbildningen. Västerås har en jämförelsevis hög andel elever i
fristående regi, drygt 35 procent av gymnasieeleverna och 91 procent av vuxenstuderande.
I verksamhetsrollen ligger att dimensionera, utveckla och driva den kommunala
utbildningsverksamheten.
I nämndens roll som samordnare av arbetsmarknadsfrågor ingår samordning av
arbetsmarknadsfrågor på operativ nivå i syfte att nå lägre arbetslöshet:
- samverka med andra aktörer inom och utom kommunen
- definiera hur resurser ska prioriteras
- beställa arbetsmarknadsinsatser
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
De kommunala skolornas resultat, såväl betygen som genomströmningen har stått stilla, eller i vissa
fall även sjunkit. Här har respektive skola gjort en handlingsplan för hur man ska öka måluppfyllelsen
och att fler elever ska lyckas nå en gymnasieexamen.
Arbetet med skola på vetenskaplig grund fortsätter. Verksamheten har anställt vetenskapliga
experter som leder detta och verksamhetens förstelärare är nyckelpersoner i det fortsatta arbetet.
Målet är att stärka kvalitetsarbetet på enheterna och därmed ytterst öka elevernas måluppfyllelse.
Elevernas närvaro är ett prioriterat område. Nämnden ser en tydlig koppling mellan elevernas
närvaro och deras möjlighet att nå goda resultat. Verksamheten fortsätter arbetet med att kartlägga
och försöka hitta åtgärder som gör att eleverna kommer tillbaka till en fungerande skolsituation. Det
är även ett område som lyfts på nationell nivå.
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För att säkerställa att nämnden har nöjda kunder fokuserar nämnden på att bland annat utveckla
samverkan mellan Vuxenutbildningscentrum, Arenan och andra stödfunktioner samt att säkra
tillgång till utbildningsplatser på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. För att
säkerställ god kvalité i verksamheten arbetar nämnden med att minska antalet avbrott inom
vuxenutbildningen samt att öka antalet deltagare som går vidare till mer kvalificerade
utvecklingsinsatser inom arbetsmarknadsområdet.
Volymutveckling

Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

Antal elever
2017
4 806
155

Förändring
till 2018
108
0

Förändring
totalt i mnkr
9,8
0

Förändring i
tkr/elev
90,7

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat elevantal i gymnasieskolan + 108 elever
Volymökning i vuxenutbildningen
Extra förstärkning vuxenutbildningen inkl yrkesvux
Lokal lärarlönesatsning
Förslag till budgetram 2018

mnkr
732,4
18,6
-2,2
9,8
7,2
6,0
1,5
773,3

Särskild satsning på lärarlöner och ledarskap
För att barnens ska lyckas i skolan krävs gott ledarskap. Rektorns ledarskap är avgörande för hur
framgångsrik en skola är. Inom förskolan pågår utvecklingsarbetet ”hållbart ledarskap”. För att
ytterligare stärka att ledarskapet i förskolan samt för en riktad lönesatsning utökas
förskolenämndens budgetram med 5 mnkr.
Som komplettering till den stora statliga lärarlönesatsningen 2016 görs dessutom en lokal
lönesatsning riktad mot grundskole- och gymnasielärare. Grundskolenämndens och Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens budgetramar utökas med sammanlagt 4,5 mnkr.
Förstärkning av vuxenutbildningen
Antalet elever i vuxenutbildningen på utbildningar som är rättighetsstyrda utifrån skollagen har ökat
kraftigt på senare år. Alla har rätt att läsa in gymnasiebehörig samt från och med 2017 också rätt att
komplettera den med behörighetsgivande kurser till samtliga grundläggande högskole- och
yrkeshögskoleutbildningar. Därutöver har de som läst svenska för invandrare rätt till fortsatta studier
på grundläggande nivå. För att finansiera de ökade volymerna utökas utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens budgetram med 7,2 mnkr. Därutöver görs en ytterligare förstärkning av
vuxenutbildningen inklusive behovet av yrkesvux på 6 mnkr.
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VÅRD OCH OMSORG
Äldrenämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år och arbetet styrs främst av
socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Äldrenämndens verksamhetsansvar gäller hemtjänst, särskilt boende inkl. boende för personer med
demenssjukdom som är yngre än 65, korttidsplatser, primärvårdsansluten hemsjukvård,
dagverksamhet, stöd till anhöriga och handläggning av bidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
Nämnden ska underlätta för den enskilde 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.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
I takt med att befolkningen ökar växer verksamheterna inom äldreomsorgen. En relativt stor
utbyggnad av antal platser inom särskilt boende planeras. Nämnden kommer att anta en reviderad
boendeplan för perioden 2017-2022 under 2017.
Under 2018 beräknas projektet intensiv hemrehabilitering medföra minskade kostnader inom
hemtjänsten på cirka 16 mnkr. Detta då antalet timmar per person som omfattas av projektet
beräknas minska med 28 timmar per månad. Kostnad för projektet motsvarar kostnadsreduceringen
det vill säga den är 16 mnkr. Den finansieras idag av statliga medel. Dessa medel upphör dock till
2019 men projektet beräknas fortgå men då finaniseras inom äldrenämndens ram.
En förändring inom hemsjukvården under 2017 har medfört att hemsjukvården är integrerad med
hemtjänsten vilket innebär att ansvarig hemtjänstleverantör också ansvarar för hemsjukvården. Det
totala antalet timmar hemsjukvård har i och med denna integration ökat relativt kraftigt och
timmarna beräknas öka ytterligare kommande år. Nämnden planerar att införa verksamhetssystem
för hemsjukvården och följer antal timmar och kostnader noggrant inom såväl hemtjänst som
hemsjukvård.
Hemtjänsten bedöms, för 2017, i princip ha ekonomi i balans. Dock krävs ett fortsatt arbete framåt
för att dämpa de kostnadsökningar som prognostiserats framåt.
Nämnden planerar att återuppta arbetet med att införa nyckelfri hemtjänst/hemsjukvård.
Utvecklad teknik skapar nya möjligheter. Trådlösa nätverk samt larm i särskilt boende bedöms kunna
utveckla kvaliteten i verksamheten samt effektivisera arbetssätt kring dokumentation. Arbetet med
att utöka antalet tillsyner med nattkamera fortsätter.
För att säkerställa att nämnden har nöjda kunder fokuserar nämnden på information, trygghet och
tillgänglighet. För att säkerställa god kvalité arbetar nämnden med särskild uppföljning av
biståndsbeslut samt kundernas/brukarnas inflytande.
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ÄLDRENÄMNDEN
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat behov av äldreomsorg direkt demografisk effekt
Behov av ytterligare utbyggnad av särskilda boenden
Förslag till budgetram 2018

mnkr
1 400,7
29,5
-4,2
27,0
13,0
1 466,0

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Nämndens ansvar och uppdrag
Nämnden för funktionshindrade ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning,
oavsett ålder, 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 den kommunala hälso- och sjukvården i bostad med särskild service, daglig verksamhet
och sysselsättning/arbetsrehabilitering samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer
som inte fyllt 65 år.
Handläggningen vid myndighetsutövning ska vara rättssäker, bemötandet gott och
sammanfattningsvis är behovet avgörande för insatsens omfattning samt innehåll.
Det synsätt, de definitioner och de mål som anges i stadens program för personer med
funktionsnedsättning utgör en grundläggande del i nämndens arbete liksom för den verksamhet som
nämnden beställer.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
I takt med att befolkningen ökar växer också behoven av fler platser inom bostäder med särskild
service. Flera olika typer av bostäder planeras för den kommande perioden.
Försäkringskassan har en mer restriktiv tolkning av grundläggande behov inom personlig assistans
vilket leder till att timmar kommunen beviljar istället ökar. Utöver detta har en ny rättspraxis, utifrån
en dom juni 2015, börjat tillämpats kring lagstiftningen och bedömning av personlig assistans.
Tolkningen gäller såväl Försäkringskassan som kommunerna och innebär att personlig assistans
endast kan beviljas för dem som har behov av omfattande stöd inom: personlig hygien, måltider, avoch påklädning samt förmåga att kommunicera med andra. Högsta förvaltningsdomstolen
konstaterar att det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om
den funktionshindrade” endast gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Tidigare kunde
sådan assistans beviljas även för personer utan psykisk funktionsnedsättning exempelvis personer
som av medicinska skäl är beroende av hjälp med omvårdnad vid andningssvårigheter, kramper med
mera. Detta leder till att behovet istället ska tillgodoses av kommunalt beslut om kvalificerad tillsyn
av övervakande karaktär i kombination med hälso- och sjukvårdsinsatser i det egna hemmet.
Under 2017 och halva 2018 erhåller nämnden statligt bidrag som använts till att utöka antalet
biståndshandläggare för att hålla nere handläggningstider när volymerna inom verksamheten ökar.
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Nämnden har under två års tid arbetat med att se över relationen om omfattningen på insatser enligt
SOL respektive LSS. Detta för att Västerås stad i utjämningssystemet av LSS-kostnader ska ha en så
rättvisande kostnad som möjligt. Översynen har lett till minskade kostnader för staden.
Inom daglig verksamhet LSS kommer nämnden arbeta med jämställdhetsintegrering för att
medarbetarna inte, medvetet eller omedvetet, utifrån genus ska styra deltagarna inom daglig
verksamhet till könstraditionella sysselsättningar.
NÄMNDEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Budget 2017
Avgår tillfällig satsning 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Behov av nya gruppbostäder, fler i behov av personlig assistans, fler platser i daglig
verksamhet

mnkr
753,2
-1,0
15,1
-2,3

22,0
787,0

Förslag till budgetram 2018

Individ- och familjenämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande
myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer,
grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell
nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Socialtjänsten utgör i många fall det yttersta skyddsnätet för personer som saknar egen försörjning,
personer med missbruksproblematik samt barn och ungdomar i behov av samhällets stöd och skydd.
Verksamheten påverkas i hög grad av demografi, samhällsutvecklingen och utformningen av insatser
inom övriga socialförsäkringssystem. Flyktingmottagandet påverkas, förutom av situationen i
världen, av politiska beslut kring mottagandesystemet. Befolkningen ökar i de flesta av landets
kommuner och bostadsbristen har blivit påtaglig. Det har medfört att socialtjänsten har fått ta ett allt
större ansvar för boendefrågor. Den sekundära bostadsmarknaden har ökat markant och detta har
visat sig i allt högre vårdkostnader för köp av olika former av boendeplatser, övergångsbostäder med
mera för olika målgrupper.
I takt med att befolkningen ökar växer också verksamheterna inom individ och familj. Det relativt
stora mottagandet av ensamkommande barn och unga under hösten 2015 har medfört att ett stort
antal platser i HVB för ensamkommande har arbetats fram. Många av de ensamkommande barnen
kom till Sverige i 16 till 17-årsåldern vilket innebär att de nu har blivit eller är på väg att bli unga
vuxna istället. Då hamnar fokus dels på att avveckla en stor del av befintliga HVB-platser men också
på arbetsmarknadsåtgärder och information om civilsamhället för dessa individer så att de kan
komma vidare in i samhället på ett bra sätt. Ett nytt statligt ersättningssystem för ensamkommande
medför att flera HVB-platser ställs om till stödboende.
Inom missbruksvården planeras för utbyggnad av antal platser och behovet av möjlighet till
sysselsättning har ökat för personer med olika typer av sociala problem såsom missbruk, psykisk
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ohälsa, hemlöshet och så vidare. Sysselsättningsskapande åtgärder samt lågtröskelsysselsättning
föreslås utredas och utvecklas i samverkan med förvaltningen för stöd fritid och entreprenad.
För att nå nöjda kunder fokuserar nämnden på tillgänglighet och bemötande. För att säkerställa att
kvaliteten i verksamheten är god arbetar nämnden med att säkerställa kompetensnivån hos
medarbetarna, att handläggningen är effektiv och rättssäker, att metoder som tillämpas är
evidensbaserade samt att det finns tillräckligt med bostäder och boendestöd.
INDIVID OCH FAMILJENÄMNDEN
Budget 2017
Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer till nämnden som intern intäkt 2018
istället för som ramtilldelning)
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat behov av försörjningsstöd och vårdkostnader
Omfördelning från kommunstyrelsen, Sociala insatsgrupper (budgetteknisk justering)
Förslag till budgetram 2018

mnkr
782,6
-4,5
13,9
-1,7
12,0
3,2
805,5
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TEKNISKA VERKSAMHETER, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ
Tekniska nämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Tekniska nämndens ansvarar för gator och parker, förutom i Skultuna kommundel, trafik- och
parkeringsfrågor, gatu- och torghandel, kollektivtrafik inklusive båttrafik till öarna i Mälaren,
färdtjänst och förvaltning av Mälarcampingen.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Västerås är inne i ett expansivt skede. Planeringen för att bygga minst 1 000 bostäder per år och en
intensifierad planering för ett nytt resecentrum innebär ett ökat tryck inom fysisk planering. Antalet
markanvisningar ökar, vilket kommer innebära förtätningar i Västerås stad. Vid slutet av 2016 deltog
tekniska kontoret i cirka 40 arbetsgrupper för planprogram och fördjupande översiktsplaner och
detaljplaner. Det är viktigt att det finns tillräckligt utrymme för allmän platsmark vid planering av nya
bostadsområden. Det behöver finnas plats för gemensamma gång- och cykelvägar, parker, lekplatser
med mera när man planerar nya områden. Det är svårt att i ett senare skede tillföra sådant när
bostadsområdet är färdigställt.
För att öka attraktiviteten i centrum har projektet att rusta upp Stora torget inletts i nämnden. Inom
ramen för projektet genomfördes en invånardialog för att höra vad invånarna tycker är viktigt. Syftet
med projektet är att öka citys attraktivitet genom att utveckla torget som mötesplats, förbättra
tillgängligheten och åtgärda torgets slitna skick. I centrum kommer även Skolgatan och Västra
kyrkogatan byggas om 2017-2018 i samarbete med Svenska kyrkan. Ett belysningsprogram har tagits
fram för hela kvarteret där både Rudbeckianska gymnasiet, stadsbiblioteket och domkyrkan ingår.
Planering pågår för att rusta upp Viktor Larssons plats, Källgatan och även delar av Kopparbergsvägen
i anslutning till att det byggs på Herrgärdets parkeringsplatser. Vid Svartån ska murarna renoveras på
en delsträcka samtidigt som en faunapassage ska byggas. Gångstråket utmed den östra delen av
Svartån kommer samtidigt att ses över på denna sträcka.
I takt med att staden växer, utökas vägnät, cykelvägnät samt så blir det fler parker och lekplatser.
Under 2016 byggdes 3 nya lekplatser. Dessutom så tillkom en park vid Östra hamnen, Lasse Färnlöfs
plats på Öster Mälarstrand, Stadsparken rustades med mer belysning och möblering och en skejtpark
invigdes. Detta medför att behov av drift och underhåll växer.
Under 2017 kommer en stor satsning på att åtgärda bostadsgator och trottoarer i
Kristiansborgsområdet att genomföras.
Under planeringsperioden kommer flera större parkeringsytor i Västerås att bebyggas med bostader.
Det gäller till exempel parkeringsplatser vid Herrgärdet, Klippans parkeringsanläggning och
Bryggeritomten. Det medför intäktsbortfall för nämnden.
De senaste åren har parkeringsavgifter införts på bostadsområden i större omfattning för att på så
sätt få en ökad tillgänglighet till parkeringsplatser. Parkeringszonerna i Västerås behöver ses över när
fler områden har avgiftsbelagts. Det kan vara aktuellt att förändra zonerna tidigast hösten 2018.
Resandet med kollektivtrafiken ökade cirka 13 procent senaste året. Totalt har resandet ökat med
cirka 60 procent sedan 2009 och uppgick 2016 till cirka 11 miljoner resor i stadsbusstrafiken. På sikt
behöver turtätheten utökas så att alla resenärer ska kunna åka med. Gäddeholm växer successivt till
en satellitort. Kollektivtrafik till Gäddeholm kan vara aktuellt att erbjuda från hösten 2018. När det
nya området Sätra byggs inom några år, kan det vara aktuellt att erbjuda en ny kollektivtrafiklinje via
Sätra till Erikslund. Från hösten 2017 kommer turtätheten till Skultuna att utökas om resandet
fortsätter att öka.
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1 april 2017 kommer myndighetsutövning för färdtjänst att överföras till region Västmanland.
Förändringen är tänkt att effektivisera processer, korta ledtider och ge synergieffekter eftersom
beställningscentralen för färdtjänstresor finns inom regionen. Västerås stad kommer att fortsätta att
finansiera verksamheten.
TEKNISKA NÄMNDEN
Budget 2017
Avgår tillfällig satsning 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Strategiska investeringar, ränta och avskrivning
Ökad turtäthet linje 21 Skultuna, helårseffekt
Drift gator och parker, ökade ytor
Från kommunstyrelsen teknisk justering Kontaktcenter, rest från budget 2017
Förslag till budgetram 2018

mnkr
404,0
-1,0
6,0
-1,2
6,5
1,6
0,7
0,2
416,8

Byggnadsnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Byggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering och bygglovhantering, vilket innebär stadsbyggande
och myndighetsutövning kopplad till plan‐ och bygglagen. Byggnadsnämnden ansvarar även för
kommunens samlade lantmäteriverksamhet som omfattar geografisk information och
lantmäteriuppdrag samt den kommunala lantmäterimyndigheten. Kommunstyrelsen ansvarar för
översiktlig planering med stöd av stadsledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Inom
byggnadsnämnden finns också specialistfunktionerna tillgänglighetsrådgivning, energi- och
klimatrådgivning samt stadsekolog.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
I takt med ökat antal invånare ökar behoven av grönområden, rekreationsområden, service,
bostadskomplement och skolplatser med mera. Efterfrågan på verksamhetsområden för industrier,
kontor, vårdinrättningar med mera ökar också. Allt är förutsättningar för ett gott liv i Västerås och
allt behöver planeras och ha tillstånd för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
Prioriterade utvecklingsfrågor är att med bibehållen kvalitet ytterligare öka produktionen. Under år
2015 och 2016 ökade produktionen inom nämndens samtliga delar och produktionen behöver öka
ytterligare 2017 och 2018. Utvecklingsarbete, för att hitta smarta lösningar och en effektiv
arbetsorganisation, samverkan med berörda aktörer internt och externt samt ytterligare
digitalisering av verksamheten är de förändringar nämnden arbetar med. Konsulter anlitas i högre
grad än tidigare för plan- och utredningsarbeten. Nämnden har också stärkt upp med fler
medarbetare.
För att lyckas med sitt uppdrag är den mest kritiska framgångsfaktorn för nämnden
kompetensförsörjningen. Det är brist på arkitekter, planerare, byggnadsingenjörer, lantmätare och
GIS-ingenjörer. Det påverkar även möjligheterna att kunna anlita konsulter. Nämnden arbetar med
att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi i syfte att säkerställa den kompetens som krävs för att

52

2017-06-12

Årsplan 2018

uppnå verksamhetens mål. Denna strategi kommer att omfatta hur rätt kompetens ska attraheras
samt hur medarbetarna ska kunna utvecklas och utmanas.
Nämndens viktigaste indikator är en planreserv i översiktliga planer på minst 3 000 lägenheter och
lika många i detaljplaner samt att kapacitet finns att snabbt och rättssäkert kunna bevilja bygglov och
hålla byggsamråd för minst 1 000 lägenheter per år. Arbetet med planeringsfrågor och
fastighetsbildning behöver bli bättre i övergången till handläggning av bygglovsansökningar för att få
en snabbare process från planering till färdigställda hus. En smidig och snabb bygglovsprocess
förutsätter resurser för ett deltagande av bygglovshandläggare i tidiga skeden och under pågående
byggtid såsom delaktighet i planarbetet samt tid för rådgivning och byggarbetsplatsbesök.
Ett projekt med att digitalisera bygglovsprocessen och utökad service i Kontaktcenter med en
bygglotsfunktion har startats. Målet är att hantering av bygglov, allt från inskickad ansökan till
arkivering ska ske digitalt. Digitalisering av bygglovsprocessen kommer att innebära ett, till viss del,
förändrat arbetssätt. Bygglotsfunktionen kommer vara ett bra stöd till sökande.
BYGGNADSNÄMNDEN
Budget 2017
Avgår resultatöverföring föregående år
Avgår tillfällig satsning 2017
Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer som intern intäkt 2018)
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Förslag till budgetram 2018

mnkr
27,1
-0,6
-0,3
-1,3
0,8
-0,1
25,6

Miljö- och konsumentnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Miljö- och konsumentnämnden är stadens myndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Inom
nämndens verksamheter bedrivs ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom bland annat
hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, smittskydd,
tobak och receptfria läkemedel. Dessutom har nämnden ansvar för kommunens konsumentjuridiska
rådgivning.
Förutom ren myndighetsutövning har nämnden tilldelats ansvar för Västerås stads handlingsplan för
utomhusluft, Västerås stads kemikaliehandlingsplan samt arbetet med Fairtrade city.
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet är till övervägande del författningsstyrd. Det sker
kontinuerligt förändringar i befintlig lagstiftning inom nämndens område vilket i flera fall leder till
förändrad inriktning av tillsynen. EU-lagstiftningen påverkar den svenska lagstiftningen i hög grad,
inte minst inom områdena livsmedel, avfall, kemikalier, industritillsyn, buller, utomhusluft samt
vatten- och avlopp.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Under mars 2017 införde nämnden ett nytt verksamhetssystem. Det gamla systemet har inneburit
att utveckling av e-tjänster och andra IT-baserade effektiviseringar eller servicehöjande
utvecklingsarbete har fått stå tillbaka. Det nya webbaserade systemet ger helt andra möjligheter till
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utveckling av administrativa stöd som e-arkiv och digital fakturahantering. Andra utvecklingsområden
är system för att arbeta digitalt i fält och införande av nya karttjänster till stöd både i nämndens egen
handläggning men också för möjlighet till ökad service för allmänhet och företag. För att kunna bli
mer digitala ställs det krav på den hårdvara som vi använder vilket nämnden behöver se över.
Nämnden fokuserar på kundnöjdhet genom god service och gott bemötande. För att säkerställa god
kvalitet i verksamheten ska verksamheterna få riskbaserad tillsyn.
MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Budget 2017
Avgår resultatöverföring föregående år
Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer till nämnden som intern intäkt 2018
istället för som ramtilldelning)
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Ränta och avskrivningar investeringar
Förslag till budgetram 2018

mnkr
21,1
-0,1
-1,2
0,5
-0,1
0,1
20,3

Mälardalens brand- och räddningsförbund
Förbundets ansvar och uppdrag
Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) styrs av förbundsordningen samt de
handlingsprogram direktionen och medlemskommunerna beslutat om. Grunden är att, med en
strategisk spridning av resurser klara insatser vid trafikolyckor, utföra livräddande rökdykarinsatser
vid bostadsbränder samt i övrigt utföra de insatser som åläggs enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO). Vattenlivräddning är också ett uppdrag som bedöms ha stort värde för tryggheten i
kommunerna, varför merparten av förbundets heltidsanställda brandmän är utbildade vattendykare.
Utöver räddningsinsatser ska förbundet även utföra förebyggande brandskyddsarbete i
medlemskommunerna liksom ansvara för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om brandfarliga
explosiva varor.
Västerås stad, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun ingår i förbundet.
Huvudmannabidrag
Kommunfullmäktige har beslutat att fördelningen av huvudmannabidraget till Mälardalens Brandoch Räddningsförbund mellan medlemskommunerna successivt ska förändras så att det från och
med 2017 fullt ut fördelas utifrån antalet invånare i respektive kommun. Utjämningen som inleddes
2014 och innebär att huvudmannabidraget per invånare har minskat för Surahammar och
Hallstahammar men har ökat för Västerås.
MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND
mnkr
75,0
2,2
1,0

Huvudmannabidrag 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Återställning av tidigare rationaliseringskrav
Förslag till huvudmannabidrag 2018 (Västerås stads andel)
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Fastighetsnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter. Merparten av
stadens fastigheter förvaltas också av nämnden. Andra nämnder kan dock ha ansvar för förvaltning
av vissa fastigheter. I fastighetsförvaltning ingår drift och underhåll, uthyrning samt arrende- och
servitutsupplåtelser. Fastighetsnämnden ansvarar, oavsett om förvaltaransvaret ligger på annan
förvaltning, alltid för köp, försäljning och upplåtelse av rättigheter i fastigheterna.
Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och bevakar stadens
fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings-och genomförandeprocessen samt förvaltar
stadens tomträtter.
Fastighetsnämnden har det operativa ansvaret att samordna arbetet kring stadens samlade
lokalnyttjande och beslutar om hur lokalbehovet inom staden ska tillgodoses. Utgångspunkten för
nämndens arbete är att stadens verksamheter ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler
samt att de lokaler som staden äger är uthyrda och används. Detta innebär bland annat att nämnden
beslutar om i vilken omfattning extern in- och uthyrning av lokaler ska förekomma. Arbetet med
stadens lokalförsörjning sker i nära samarbete med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar
så att behov och önskemål fångas upp. Inom fastighetsnämnden handläggs boendefrågor för
personer med särskilda behov.
I uppdraget till nämnden ligger också att upprätta handlingsplan till bostadsstrategiskt program och
genomföra stadens mark- och bostadspolitik. Nämnden har en viktig roll när det gäller
företagsetableringar i Västerås och ska erbjuda näringslivsmark med geografisk spridning för olika
typer av verksamheter och med varierad tomtstorlek.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Det program för riktlinjer för bostadsförsörjning i Västerås som hittills har gällt antogs av
kommunfullmäktige i september 2014. Nu ska riktlinjerna förnyas med nya beslut. Det förväntas att
de nya mål som kommer att sättas pekar mot en ansats att få till stånd en fortsatt hög
bostadsbyggnation. Nämnden kommer därför fortsätta arbeta med att:
- Driva den interna beredningsgrupp där idéer om bostadsprojekt hanteras enhetligt och snabbt
- Informera marknaden om kommande års markanvisningar
- Göra en studie för flaskhalsarna i byggprocessen
- Begära detaljplaner för bostadsbyggnation på kommunal mark
- Fortsätta bjuda in byggaktörer för att befästa och vidarutveckla samarbetet
Nämndens arbete med bostadsexploateringsprojekt i olika stadier är högt prioriterat.
Markanvisningar och nya områden att detaljplanelägga samt förbättringar av arbetsprocesser och en
nära samverkan med marknadens aktörer är framgångsfaktorer.
För att klara målet om högt bostadsbyggande behöver hela bostadsbyggnadsprocessen fungera. Det
gäller detaljplaneläggning, bygglovhantering, gatu- och parkbyggnation samt projektledning
exploatering. Även om det under perioden skett förstärkningar inom bostadsbyggnadsprocessen
behöver den förstärkas ytterligare.
För framtiden behöver nya områden för bostadsbebyggelse tas fram. Det är viktigt att kunna bygga
på flera fronter i attraktiva lägen. Kommande områden är Sätra, den tredje detaljplanen på
Gäddeholm samt nya områden i Barkarö. I Tillberga ska nästa etapp av bostadsområdet HubboKvistberga byggas ut. Område söder om Skultuna kan planeras för nya bostäder och i Dingtuna har
Uppsala Akademi kommit lång med planläggning för ny bostadsetapp. Ortsanalys för Kvicksund
pågår.
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Med inriktningen att det i Västerås ska byggas 40 000 bostäder fram till år 2050 behöver det finnas
långt framskridna planer på var och hur byggnationen ska ske. En nyckel för att lyckas med denna
inriktning är att förfoga över den mark som ska exploateras. Därför behöver Västerås stad vara en
aktiv part på fastighetsmarknaden med en god markberedskap. Vikt ska läggas vid att ta fram mark
för större etableringar. Markreserven är idag inte tillräcklig utan behöver stärkas genom strategiska
markförvärv.
För att fortsatt kunna styra, mäta och reglera stadens fastigheter mot ett optimalt energianvändande
behöver styr- och övervakningssystemen bytas ut och uppgraderas i en snabbare takt till den senaste
tekniken. Fortsatt utveckling av teknikplattformarna och ett ökat kravställande mot
nyproduktionsprojekt krävs. En utredning behöver göras kring möjligheterna att ytterligare höja
miljö- och energikraven på det som staden själv bygger.
FASTIGHETSNÄMNDEN
Resultatkrav avseende underhållsinsatser i investeringsbudgeten
Resultatkrav för exploateringsverksamheten
Totalt resultatkrav fastighetsnämnden
Avkastningskrav tomträtter
Avkastningskrav lokalförvaltning
Avkastningskrav markförvaltning och övrigt
Totalt avkastningskrav fastighetsnämnden

mnkr
6,4
4,3
10,7
43,4
4,8
6,4
54,6

Budgetanslag för underhåll i hamnen

3,3
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KULTUR, IDROTT OCH FRILUFTSLIV
Kulturnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Kulturnämnden har ett omfattande verksamhetsområde. Syftet är att ge invånarna i Västerås
förutsättningar för ett rikt och utvecklande kulturliv och att bidra till stadens sociala hållbarhet och
attraktivitet.
Visionen är att alla västeråsare ska uppleva att det finns möjlighet att utöva, skapa och ta del av
kulturaktiviteter enskilt och tillsammans med andra utifrån fysiska och sociala möjligheter och behov.
Detta gäller i synnerhet barn och ungdom. Vårt rika kulturarv vårdas och dess möjligheter tas till
vara. Kultursektorn bidrar starkt till hållbar utveckling, attraktivitet och trivsamhet i hela kommunen
Kulturnämnden är Västerås stads arkivmyndighet och utövar därmed tillsyn över att stadens övriga
myndigheter uppfyller arkivlagen. Genom tillsynen läggs grunden för en god offentlighetsstruktur
som är en förutsättning för insyn (offentlighetsprincipen), tillgång till information samt ett hållbart
skriftligt kulturarv.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Det av kulturnämnden antagna ”Program för kultur” ska under perioden omsättas till
handlingsplaner och åtgärder. Ny teknik skapar nya möjligheter och digital infrastruktur, e-tjänster
och webkommunikation är viktiga områden för att nämnden ska lyckas. Exempel på möjlig
digitalisering inom nämnden är:





Ny webbsida och tillgång till wifi för besökarna på Vallby friluftsmuseum.
Digitala tjänster för anmälningar och bokning till Västerås kulturskola
Utvecklingen av bibliotekens webbplats och digitala tjänster i inom ramen för den regionala
bibliotekssamverkan
Ny webbsida för Anundshög för att öka den digitala tillgängligheten till kulturarvet

E-arkivet, som började införas 2016 kommer att successivt att byggas ut med informationstyper från
olika verksamheter. För att nå målen med införande av e-arkivet och maximera verksamhetsnyttan
är det viktigt med möjligheten att steg för steg vidareutveckla verktyget. Aktiviteter för
vidareutveckling är bland annat att skapa integrationer med andra verksamhetssystem och skapa fler
e-tjänster med e-legitimationsfunktionalitet i kombination med en hög informationssäkerhet.
Nämnden behöver arbeta med prioriteringar av sina resurser för att säkerställa ett rikt utbud av
kulturaktiviteter och en hög kvalitet och tillgänglighet.

Extra uttag ur kulturfonden för renovering av skulpturen Vindarnas grotta
Av avkastningen från Västerås stads kulturfond utnyttjas 75 procent för olika ändamål i enlighet med
fondens reglemente. För 2018 budgeteras ett ordinarie utnyttjande på 2,0 mnkr. Budgetanslaget
finns av redovisningsmässiga skäl centralt i staden.
Skulpturen Vindarnas grotta som finns utanför stadshuset och som är ett av Västerås viktigaste
konstverk är i stort behov av renovering. För underhålls- och renoveringsarbetet görs ett extra uttag
ur kulturfonden på 1,4 mnkr.
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KULTURNÄMNDEN
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Underhåll skulpturen Vindarnas grotta (tillfälligt extra uttag ur kulturfonden)
Ökad ersättning studieförbunden samt ökat föreningsstöd
Utveckla individuella lösningar för musikerna i Sinfoniettan
Förslag till budgetram 2018

mnkr
187,7
3,7
-0,6
1,4
1,0
1,0
194,2

Nämnden för idrott och friluftsliv
Nämndens ansvar och uppdrag
Nämnden för idrott och frilutsliv har ett omfattande verksamhetsområde, vars syfte är att ge
förutsättningar för ett rikt och utvecklande idrotts- och friluftsliv för västeråsare i alla åldrar och med
olika förutsättningar och intressen. Förutsättningarna ska vara goda oavsett var i kommunen man
bor.
Idrotts och friluftsverksamheten har till uppgift att stödja och främja idrotts- och friluftslivet i
kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes demokratiska, sociala, fysiska välfärd och livskvalitet.
Alla västeråsare, ska uppleva att det finns möjlighet att utöva och ta del av idrotts- och
friluftsaktiviteter enskilt eller tillsammans med andra utifrån fysiska och sociala möjligheter och
behov. Detta gäller i synnerhet barn och ungdom. Genom att skapa förutsättningar för ett attraktivt
idrotts- och friluftsutbud blir Västerås en intressant besöks- och bostadsort.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Den kommande perioden gemonförs några större projekt inom nämndens verksamheter. Nya
Lögarängsbadet har påbörjats och behov finns av nytt utebad i anslutning till det nya badhuset. Ett
arbete (vision Rocklunda) pågår för att tydligt redovisa vad staden vill med den fortsatta utvecklingen
av Rocklunda. Det ska tjäna som underlag inför kommande beslut om investeringar, stadsutveckling
och myndighetsbeslut samt bidra till en gemensam syn på hur stadens arenamiljöer ska stärka ortens
varumärke.
Planering av en innebandyarena pågår, så även för friidrottsanläggning utomhus och en
ishockeyarena. Av dessa ligger innebandyarenan först i prioritetsordningen. Inga formella beslut är
fattade för någon av dessa arenor.
Trycket på fler platser för fritidsbåtar i vatten och på land ökar. De planerade projekten Lövudden
och Vågholmarna kommer att kunna lösa behovet av platser i vatten. Däremot behöver nämnden se
över nya ytor för uppställning av fritidsbåtar på land.
Digitaliseringen av samhället sker i en allt snabbare takt. Nämnden behöver utveckla e-tjänster av
olika slag inom hela sitt område för bokningar, betalning och uthyrning inklusive låsfunktioner med
mera. Även kommunikation och information påverkas av den pågående digitaliseringen. Detta är ett
angeläget utvecklingsområde för att verksamheterna ska nå alla kommuninvånare och prioriterade
grupper.
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För att få nöjda kunder fokuserar nämnden framförallt på att hålla ett brett utbud av anläggningar
och aktiviteter. För att säkerställa god kvalitet i verksamheten arbetar nämnden med att stödja och
främja idrott och friluftslivet.
NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV
Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Ökat föreningsstöd
Drift badplats Södra Björnön
Förstärkt ekonomistöd förvaltningen

mnkr
167,7
2,6
-0,5
0,9
0,4
0,5

Förslag till budgetram 2018

171,6

Särskilda satsningar inom kultur, idrott och friluftliv
Antalet personer som deltar i föreningsaktiviteter ökar. För höjda föreningsbidrag och ökade
ersättningarna till studieförbunden satsas 1,9 mnkr. Arbetet med att erbjuda heltidstjänster inom
stadens verksamheter fortsätter. Kulturnämnden tilldelas 1 mnkr för arbetet att utveckla individuella
lösningar för musikerna i Sinfoniettan. En offentlig badplats tillkommer eftersom staden har
förvärvat mark på södra Björnön. För drift av badet tilldelas nämnden för idrott och friluftsliv 0,4
mnkr.

KOMMUNGEMENSAMMA VERKSAMHETER OCH
SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND
Kommunstyrelsen
Nämndens ansvar och 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 princip samtliga ärenden som kommunfullmäktige ska
behandla och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgör andra uppdrag som
fullmäktige lämnat över till kommunstyrelsen.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
I sitt uppdrag som egen nämnd kommer kommunstyrelsen främst fokusera på tre saker den
kommande perioden; Valet 2018, ersätta pensionsavgångar i ledande positioner samt att konsolidera
de förändringar som följer av styrsystemet.
Utöver detta finns en lång rad med prioriterade utvecklingsfrågor för nämnden. Inom det
ekonomiska området ligger fokus på att förbereda staden för en ny redovisningslag från 2019, ett
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nytt program för kvalitet ska fram samt så måste arbetet med att stärka styrning och samordning av
bolagen och kommunalförbunden fortsätta.
Västerås stad står inför stora utmaningar inom HR-området avseende kompetensförsörjning och här
kommer styrelsen att kraftsamla under 2017-2018 för att öka stadens attraktionskraft som
arbetsgivare. Även ledarskapsutveckling och minskad sjukfrånvaro i organisationen ligger i fokus.
Inom kommunikationsområdet kommer styrelsen att arbeta för en ökad tillgänglighet och
delaktighet för medborgarna i Västerås samt att stärka Västerås stads attraktionskraft som en plats
att bo, verka och leva på.
Arbetet med att digitalisera stadens verksamheter fortsätter och intensifieras. Stadens program för
digital förnyelse ger strategisk inriktning åt arbetet. Upphandling av IT-drift och telefoni kommer
inom några år och förberedelsearbetet behöver starta under 2017-2018.
En ny kommunallag från 2018 medför behov av översyn av samtliga styrdokument, reglementen,
delegationsordningar samt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Inom säkerhetsområdet behöver en helhetsbild skapas över stadens totala incidentflöde och
skadekostnader. Incidentanmälan, polisanmälan, försäkringsanmälan och skadeståndshantering.
Samverkan med externa aktörer måste stärkas för att bättre hantera möjliga risker, sprungna ur
social oro.
Inom det administrativa området behöver kvaliteten i ärendehanteringsprocessen och i
beslutsunderlag höjas. En förstudie klargör hur staden kan förbättra sökbarhet och aktualitet för
olika typer av dokument till exempel införa gemensamma benämningar, lagringsstruktur,
versionshantering och klassificering.
Utvecklingen av våra serviceorter och stadsdelar behöver kontinuerligt ske för att skapa och
vidareutveckla en attraktiv kommun för invånare, besökare och näringsidkare/företagare. Arbeten
pågår men måste i än högre grad samordnas för att få ordentlig kraft.
Arbetet med en hög och stabil planeringsberedskap fortsätter för att trygga bostadsbyggandet,
behovet av infrastrukturåtgärder samt näringslivets behov av etableringsbar mark.
Arbete och åtgärder i linje med redan beslutade handlingsplaner för vatten, luft, buller och
kemikalier fortgår liksom åtgärder i linje med framtaget klimatprogram. Arbetet med att ta fram ett
nytt miljöprogram fortsätter.
Med ett ökat tryck på bostäder och infrastruktur ökar även behovet av fortsatt fokus på
miljöfrågorna i planeringsprocesserna. Här blir olika typer av miljökonsekvensbeskrivningar och
utredningar nödvändiga att genomföra.
Näringslivsprogrammet implementeras, framför allt för att stärka entreprenörskap, service och
bemötande, partnerskapsstrategier och regional samverkan. Styrelsen utformar analyser för att
kunna följa näringslivsarbetet och säkerställa att programmets effekter uppnås.
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Den mest kritiska framgångsfaktorn för styrelsen är att medarbetarna fångar de behov
kommunstyrelsen och stadens förvaltningar och bolag har av styrning, uppföljning och stöd.
Styrelsens verksamheter/processer måste uppfattas som relevanta och professionellt hanterade.
KOMMUNSTYRELSEN
Budget 2017
Avgår tillfälliga satsningar i 2017 års budget
Avgår tillfälliga medel 2017 byggbonus (kommer till nämnden som intern intäkt 2018
istället för som ramtilldelning)
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018

mnkr
223,7
-9,4
-1,0
3,8
-0,6

Fortsatta medel för bredbandutbyggnad på landsbygden (förlängning tillfällig satsning)

2,5

Fortsatta medel för ortsanalys (förlängning tillfällig satsning)
Ökade bidrag för gemensamma projekt
(Stockholm/Oslo, Energy Center, museiverksamhet, Robotdalen)
Satsning på ökad trivsel i city (tillfälliga medel)
Omfördelning till individ- och familjenämnen, sociala insatsgrupper (budgetteknisk
justering)
Till Tekniska nämnden justering Kontaktcenter, rest från budget 2017
Förslag till budgetram 2018

1,0
3,0
1,0
-3,2
-0,2
220,6

Kommunrevisionen
Nämndens ansvar och uppdrag
Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala
verksamheten. Uppgiften är att granska verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers
verksamhetsområden. 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. Revisonen har också uppgiften att på
samma sätt granska verksamheten i stadens aktiebolag genom lekmannarevisorer samt i kommunalförbund och stiftelser.
För den grundläggande granskningen följer revisionen nämndernas och styrelsernas arbete löpande
genom protokoll, beslutsunderlag, dokument, årsberättelser samt återkommande dialoger med
respektive presidium och förvaltningsledningar.
Ett tiotal fördjupade granskningar genomförs varje år samt uppföljning av tidigare års granskningar.
Granskning sker av delårsbokslut per den 30 augusti samt årsbokslut och koncernredovisning.
Revisionen består av elva förtroendevalda revisorer, en anställd revisionssekreterare på 50 procent
och biträds av sakkunnigbiträden från EY.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Varje år utförs ett antal fördjupande granskningar, granskningar som även stödjer och utvecklar
verksamheten.
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KOMMUNREVISIONEN
mnkr
3,6
0,1
3,7

Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Förslag till budgetram 2018

Överförmyndarnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att genom tillsyn över gode män, förvaltare och
förmyndare öka rättssäkerheten för människor som inte själva har beslutsförmåga. En del av tillsynen
är att granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningar såsom års- och sluträkningar. Vidare
prövar nämnden om tillstånd ska ges till fastighetsaffärer, vissa placeringar, tillstånd att driva rörelse
och andra åtgärder. Nämnden kontrollerar även bodelningsavtal och arvskifte. Nämnden, som för
Västerås Stad är en obligatorisk verksamhet, har till uppgift att förhindra att personer som inte själva
kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförlust. Det gäller omyndiga, samt personer som på grund av
sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom
eller sörja för sin person.
Förutom att nämnden tar beslut i ovanstående ärendetyper, beslutar nämnden om olika former av
godmanskap. Vidare utreder nämnden behov av god man eller förvaltare samt avger yttranden till
tingsrätten.
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över föräldrars förvaltning av barns tillgångar. Det kan
påpekas att alla föräldrar som har omyndiga barn står under överförmyndarnämndens tillsyn. Det
gäller oavsett om barnen har tillgångar eller ej.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Under 2015-2016 har antalet ärenden rörande ensamkommande barn ökat relativt mycket hos
överförmyndaren. Dessa barn finns i överförmyndarens tillsyns till dess de blivit myndiga eller fått
uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare. Under såväl 2016 som 2017 har
nämnden erhållit drygt 2 mnkr för att kompensera den ökade mängd ärenden rörande
ensamkommande barn nämnden fått.
Från halvårsskiftet 2017 sker en förändring av den statliga ersättningen för kostnader till gode män
för ensamkommande barn. Istället för att en återsökning av faktisk kostnad sker som idag så erhåller
Västerås stad istället en schablon per individ som ska täcka kostnader för bland annat god man. En
dialog med sociala nämndernas förvaltning förs i frågan hur denna schablon bör fördelas.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
mnkr
12,2
0,3

Budget 2017
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Förslag till budgetram 2018

12,5

De statsbidragsmedel (välfärdsstatsbidraget) som ska finansiera tillkommande kostnader 2018 för
ensamkommande barn kommer att fördelas i samband med höstens komplettering årsplan eller
genom annat särskilt beslut i kommunstyrelsen
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Valnämnden
Nämndens ansvar och uppdrag
Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag
skall fullgöras av valnämnd. Det innebär organisering, samordning och genomförande av allmänna
val till riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Efter supervalåret 2014 identifierade valnämnden en rad utvecklingsåtgärder som måste åtgärdas för
att Västerås stad ska kunna ha en effektiv valorganisation och därmed genomföra säkra val framöver.
Till exempel gäller det frågor om lokalförsörjning, både för förtidsröstning och valdagsröstning.
Dessutom innefattas processer såsom rekrytering och utbildning av röstmottagare, översyn av
valdistrikten samt materialhantering inför, under och mellan val. Dessa åtgärder genomförs i
projektet ”effektiv valorganisation” mellan 2016-2018. I projektet effektiv valorganisation ligger även
fortsatt översyn och bearbetning av den uppförandekod (Code of conduct) som arbetades fram av
partierna inför 2014 års val.
Verksamheten som valnämnden bedriver påverkas av att Västerås växer. Nya bostadsområden växer
upp och andra förtätas vilket innebär ytterligare behov för lämpliga och tillgängliga vallokaler. Inför
valet 2018 och 2019 kommer 8 nya valdistrikt att tillkomma, vilka behöver vallokal och resurssättas
med material, valbås och röstmottagare. Försörjningen av vallokaler är också beroende av
konkurrensutsättning. Vid privatisering av en skola som tidigare varit kommunal och används som
vallokal måste avtal ingås, ofta med ersättningskrav, ifall lokalen fortsatt ska användas som vallokal.
Andra faktorer som påverkar nämndens verksamhet är förändringar i vallagen, till exempel kommer
inför nästa val så kallade kommunala bud tas bort och ersättas med ambulerande röstmottagare. Det
åligger valnämnden att lösa hur det praktiskt kommer att genomföras, också med tanke på att
upprätthålla höga krav på valhemlighet och tillgänglighet.
Valnämnden initierade 2016 en upphandling av ett nytt valadministrativt system för att ersätta VALS
då systemet inte kan användas när röstmottagare födda efter 1999 ska läggas in.

VALNÄMNDEN
mnkr
1,7
3,3
5,0

Budget 2017
Kommunala medel för valet september 2018
Förslag till budgetram 2018

Skultuna kommundelsnämnd
Nämndens ansvar och uppdrag
Skultuna kommundelsnämnd ansvarar utifrån det reglemente som kommunfullmäktige fastslagit för
ett brett spektra av komplexa verksamheter. Reglementet omfattar ansvar för verksamhet för
psykiskt funktionshindrade, HVB-hem för ensamkommande, hemtjänst med boendestöd och
ledsagarservice, servicehus, demensboende och ålderdomshem. Kommundelsnämnden ansvarar
även för teknik och fritid, förskoleklass, fritidshem, grundskola till och med årskurs 9, gymnasieenhet,
fritidsgård, förskola, familjecentrum, öppen förskola och bibliotek.
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Kommundelsnämnden ansvarar för verksamhet som dels drivs på uppdrag/beställning av andra
nämnder och för verksamhet som är anslagsfinansierad. Nämndens verksamheter drivs enligt samma
ekonomiska förutsättningar som för alla liknande kommunala verksamheter. Reglementet fastslår att
nämndens endast får ansvara för verksamhet inom den geografiskt avgränsade kommundelen.
Nämndens verksamheter finns i Skultuna och Romfartuna men hemtjänst och hemsjukvård utförs i
hela den geografiska kommundelen.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Mycket tyder på att kommundelsnämnden kommer att få förtroende att driva fler verksamheter på
beställning av äldrenämnden och av nämnden för personer med funktionshinder. Detta är väldigt
glädjande eftersom det är ett tecken på att nämnden driver verksamheter med hög kvalitet. Avtalen
för dessa nya verksamheter beräknas vara klara runt halvårsskiftet 2017.
Det utvecklingsarbete som bedrivs bedöms hålla en hög kvalitet och säkerställa ständiga
förbättringar. Det är dock viktigt att i den relativt slutna miljö som Skultuna kan vara arbeta aktivt
och systematiskt med omvärldsorientering och med att skapa och underhålla nätverk. Den tillit som
finns inom nämndens verksamheter är också mycket viktigt att bevara och utveckla. Det behöver inte
finnas någon motsättning mellan tillitsstyrning och god ekonomisk hushållning och kostnadskontroll
och gällande detta så är kommundelsnämnden bestämda i sin uppfattning att vilja vara en förebild.
Det HVB-hem som idag drivs för ensamkommande barn och unga har under 2017 års första halva
delvis ställts om till stödboende. Avtalet löper till halvårsskiftet 2017 och det är oklart om uppdraget
kommer fortlöpa efter det.
Under senhösten 2017 öppnar nya Vallonen vilket innebär en ny byggnad med fler platser än
tidigare. I samband med detta flyttar Solglimtens demensboende in i den nya byggnaden. Detta är
mycket välkomna förändringar men de ställer också krav på såväl chefer som medarbetare eftersom
den nya byggnaden ställer krav på uppdaterade och förändrade arbetssätt. Förändringsprocessen
drivs i projektform vilket hittills varit mycket lyckat. I samband med utökningen så måste ett antal
nya medarbetare rekryteras och hela vård- och omsorgsverksamheten kommer att ses över för att
skapa de bästa förutsättningarna för kvalitet och effektivitet.
Antalet barn ökar i Skultuna vilket ställer krav på förskole- och skollokaler. Många barn står i kö till
förskolorna och det är redan idag svårt att erbjuda alla som står i kö önskad plats inom fyra månader.
För att hantera detta så har tillfälliga avdelningar öppnats och dessa kommer troligen att behövas
åtminstone till och med första halvåret 2018.
Nämnden har beslutat att utifrån stadens värderingar fokusera på bemötande genom kundens
upplevelse av alltid bästa möjliga möte. Ett gott bemötande är grunden till att ett möte ska upplevas
på bästa sätt. Nämnden har också fokus på innovation och utveckling för att säkerställa en god
kvalitet i verksamheten och samtliga medarbetare ska arbeta utvecklingsinriktat. Nämnden ser
medarbetarna i organisationen som sin viktigaste resurs och som en del av att vara en attraktiv
arbetsgivare arbetar nämnden utifrån ett hållbart arbetsliv med hälsofrämjande aktiviteter och
förhållningssätt.

64

2017-06-12

Årsplan 2018

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND
Budget 2017
Avgår resultatöverföring föregående år
Uppräkning för pris- och löneökningar 2018
Rationaliseringskrav motsvarande 0,3 procent av budgetramen
Tillskott och förändringar i budgetramen 2018
Ökat barn- elevantal i skola och förskola
Ombyggnad lokaler Romfartuna skola, helårseffekt
Förslag till budgetram 2018

mnkr
110,4
-1,8
2,0
-0,3
1,3
0,9
112,5

INTÄKTSFINANSIERADE UTFÖRARORGANISATIONER
Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad
Nämndens ansvar och uppdrag
Styrelsen för stöd, fritid och entreprenads uppdrag omfattar möjligheten att arbeta med
-

drift, underhåll och anläggning inom områdena gator, parker, trafik och tekniska system
bad-, idrotts- och fritidsverksamhet
småbåtshamnar
operativ verksamhet inom arbetsmarknadsområdet
arbetsrehabilitering
budget- och skuldrådgivning
fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, mötesplatser för äldre
familjecentrum, förebyggarcentrum, familjerådgivning
samhällsorientering och vägledning för nyanlända

Förvaltningen får erbjuda sina tjänster till Västerås stads förvaltningar och kommunala bolag.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Under planeringsperioden 2018-2021 och beroende på beställarnas/stadens ställningstaganden
kommer en betydande del av Produktions nuvarande avtal att konkurrensutsättas eller utsättas för
förnyad konkurrensutsättning. Hela verksamhetsområdet kan därmed slås ut inom
planeringsperioden. Konsekvenserna för detta är svåröverblickbara. Förutom relativt stora
omställningskostnader riskerar förvaltningen och Västerås stad att stå helt utan egen kompetens
gällande drift och underhållsfrågor. Västerås stad behöver ta ställning till om det är ett risktagande
man vill ta.
Om förvaltningen istället vinner fler uppdrag så ökar konkurrensförmågan vilket också betyder en
tryggare plattform att stå på. Detta samtidigt som Västerås stad säkrar en grundnivå för egen
kapacitet och kompetens gällande drift, underhåll, bad, anläggning, trafikövervakning och tekniska
driftfrågor. En analys av senaste årens upphandlingar visar att Produktion ligger väl i effektivitet,
prisbild och kvalitet jämfört med privata utförare. Senaste 10 årens konkurrens med privata
marknaden har därmed förflyttat Produktion till att bli fullt ut jämförbart med privata aktörer
avseende effektivitet och kompetens.
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Det pågår en upphandling av driften av Nya Lögarängsbadet med driftstart 2018-06-01. Till
sommaren 2019 löper driftavtalet av Kristiansborgsbadet ut. Sammantaget arbetar 37
tillsvidareanställda och 36 visstidsanställda på de två baden och samtliga påverkas av badens framtid.
Det finns risk för omställningskostnader för styrelsen om driftsavtalet av Nya Lögarängsbadet inte
vinns.
STYRELSEN FÖR STÖD, FRITID OCH ENTREPRENAD
Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenads resultatkrav för 2018 blir att nå minst nollresultat.

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg
Nämndens ansvar och uppdrag
Styrelsen är utförare av verksamheter inom området vård och omsorg och organiseras i fyra
verksamhetsområden; individ och familj, verksamheter för personer med funktionsnedsättning,
äldreomsorg särskilt boende och korttidsverksamheter samt äldreomsorg servicehus, hemtjänst och
hemsjukvård. Enheterna får sina uppdrag via direktbeställningar alternativt via vunna anbud.
Uppdragen är ett- eller fleråriga. Hemtjänst, hemsjukvård och daglig verksamhet ligger under Lagen
om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att varje kund/patient genererar en ersättning och att
kunden med kort varsel kan byta utförare. Styrelsen ska arbeta med att utveckla och effektivisera
verksamheten så att den är konkurrenskraftig.
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Nedan följer, under respektive styrkortsperspektiv, förvaltningens prioriterade utvecklingsfrågor
under 2017 och framåt. Dessa är formulerade som målområden:
Kund





Innehållet i förvaltningens tjänster och insatser motsvarar alltid kraven i grunduppdraget
Utbudet av och innehållet i förvaltningens tjänster är tydliga
Beslutade arbetsmetoder används och skapar mervärde för kund
Tekniska lösningar finns och erbjuds där det ger ett mervärde för kund

Kvalitet
 Samtliga verksamheter efterlever beslutat kvalitetsledningssystem till 100 procent
 Förvaltningen utvecklas och verksamheterna lär genom erfarenhetsutbyten
 Samtliga processer är optimerade i syfte att stärka varumärket, öka konkurrenskraften, bidra
till god resurshållning och vara en attraktiv arbetsgivare
 Förvaltningen uppmuntrar och tillvaratar idéer och medarbetare bidrar till nytänkande och
utveckling
Ekonomi
 Samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen har en ekonomi i balans
 Konsekvenser av önskad tjänstgöringsgrad hanteras med marginell påverkan på ekonomi och
leverans av resultat i uppdrag
 Omställningar, utifrån förändringar i uppdrag, gällande lokaler, medarbetare och
stödprocesser hanteras med marginell påverkan på ekonomi och leverans av resultat
 Förutsättningarna på en konkurrensutsatt marknad är likvärdiga konkurrenternas
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Medarbetare
 Alla möten präglas av stadens värdegrund ”Alltid bästa möjliga möte”
 Förvaltningen attraherar nya och befintliga medarbetare
 Förvaltningens medarbetare har en hög frisknärvaro
 En effektiv bemanning genomsyrar alla verksamheter
 Kunskap och verktyg finns hos förvaltningens chefer för att leda i komplexa uppdrag
STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STAD VÅRD OCH OMSORG
Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg resultatkrav för 2018 blir att nå minst nollresultat.

Styrelsen för Konsult och service
Nämndens ansvar och uppdrag
Det överordnande uppdraget är att bidra till en effektiv verksamhet för Västerås stad och bidra till att
västeråsaren får en bra kommunal service till lägsta möjliga kostnad. Styrelsen ska:
 Bidra till nytänkande och kreativitet
 Ta tillvara stordriftsfördelar
 Leverera tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad
 Kännetecknas av affärsmässighet, hög kvalitet och ekonomisk hushållning
Verksamhetsutveckling och urval ur nämndens styrkort
Styrelsen fortsätter sin utvecklingsresa som nu har pågått i tre år i syfte att skapa en modern,
snabbrörlig organisation som levererar hög kvalitet och service i världsklass.
Som intern serviceleverantör så påverkas styrelsen direkt av allt som händer i omvärld- och invärld i
Västerås stad. Beslut att öka eller minska stadsinterna tjänsteköp får direkt påverkan på styrelsens
uppdrag och dess omfattning varvid organisationen måste vara flexibel och snabbrörlig. I ett läge där
nämnder och styrelser i Västerås stad får det allt svårare att klara sin ekonomi så finns naturligvis
risken att de interna tjänsteköpen minskar vilket styrelsen måste vara medvetna om och beredda på.
Med omfattande invärlds- och omvärldsanalys har därför följande utvecklingsaktiviteter tagits fram:









Partnerskap med våra kunder
Digitalisering
Välmående medarbetare
Innovation
Självledarskap
Lärande utan gränser
En miljösmart förvaltning
Alltid bästa möjliga möte!

Styrelsens framgångsfaktorer finns dokumenterade i en ”framgångskultur” där styrelsen beskriver
hur saker görs i vardagen inom styrelsens verksamheter. I framgångskulturen nämns bland annat ett
bemötande i världsklass, ett inkluderande förhållningsätt, att vara en lärande organisation och jobba
med ständiga förbättringar, vikten av arbetsglädje, välmående medarbetare, att mycket nöjda
kunder är helt avgörande för framgång och att ett imponerande ledarskap är en förutsättning för att
organisationen ska fortsätta utvecklas.
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE
Styrelsen för Konsult och Service resultatkrav för 2018 sätts till 1,0 mnkr.
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Uppdrag till styrelser och nämnder
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att styrelser och nämnder får följande uppdrag:
Uppdrag
Grundskolenämnden ges i uppdrag att återkomma med
kostnadsberäkning och genomförandeplan för att genomföra en
utökad vistelsetid på fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa
föräldrar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörd
förvaltning se över finansieringen av och möjligheten till att starta
arbetet med vägen till Södra Kärrbolandet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan införliva
tjänstecyklar i den gemensamma fordonspoolen för att uppmuntra
till klimatsmarta resor inom stadens förvaltningar.
Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en
satsning på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av
stadsmiljöavtal.
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Bilaga 1

Budget 2018 i siffror
Resultatbudget 2018 - stadsledningskontorets budgetförslag
Budget
2017
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
S:a verksamhetens nettokostnader

Budgetidé
2018

-7 618

-7 906

Skatteintäkter och utjämning
Statsbidrag välfärden
Finansnetto

7 613
103
48

7 905
103
48

Årets resultat
Resultatmål

146
1,9 %

150
1,9 %

69

2017-06-12

Årsplan 2018

Nämndernas budgetramar 2018
LöneIngående
och
-0,3 %
budgetram Förändrad pris- Rationalisefrån 2017 budgetram komp ringskrav

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

Budgetramar
2018

904,5
1 709,8
732,4
1 400,7

22,4
44,9
24,5
40,0

18,0
31,4
18,6
29,5

-2,7
-5,1
-2,2
-4,2

942,2
1 781,0
773,3
1 466,0

752,2
778,1
187,7
167,7
403,0
108,6
24,9
19,8
213,3
3,6
12,2
1,7
7 420,2

22,0
15,2
3,4
1,8
9,0
2,2

15,1
13,9
3,7
2,6
6,0
2,0
0,8
0,5
3,8
0,1
0,3

-2,3
-1,7
-0,6
-0,5
-1,2
-0,3
-0,1
-0,1
-0,6

787,0
805,5
194,2
171,6
416,8
112,5
25,6
20,3
220,6
3,7
12,5
5,0
7 717,5

0,1
4,1

3,3
172,6 146,3

-21,6

Resultatkrav intäktsfinansierad verksamhet

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg
Styrelsen för Konsult och Service
Fastighetsnämnden underhållsinvesteringar
Fastighetsnämnden exploateringsverksamhet
Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad
Delsumma

0,0
1,0
8,5
4,3
0,0
13,8

SUMMA

7 406,4

Gemensamma poster
Huvudmannabidrag Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund
Gem budg. (pensioner, avkastningskrav mm)
Central lönepott
Underhåll hamnen
Ettårssatsningar 2017
KS kommungemensamma reserv
Insatser för välfärden (statsbidragsfinansierat)
Statsbidrag byggbonus
TOTALT STADEN

75,0
65,4
2,0
3,3
11,7
12,0
42,2
0,0
7 618,0

70

0,0
1,0
6,4
4,3
0,0
11,7

-2,1

172,6 146,3

1,0

-21,6

7 705,8

-21,6

78,2
65,4
2,0
3,3
0,0
47,0
17,2
-33,0
7 906,2

2,2

-11,7
35,0
-25,0
-33,0
161,3 148,5
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KOMMUNALSKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 2017 - 2021
Cirkulär 2017:18 (april 2017)
mnkr

Befolkning 1 nov året innan
Utdebitering (%)

Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
2017
2018
2019
2020
2021
146 947
20,36

148 768
20,36

150 269
20,36

151 792
20,36

153 351
20,36

4,4
5,0
5,2

4,0

3,5

3,6

3,9

SKATTEINTÄKTER
Inkomstutjämningsbidrag

6 694
881

6 909
909

7 151
941

7 408
975

7 698
1 013

Slutavräkning 2016, korrigering
Slutavräkning 2017
Delsumma

12
-51
7 536

7 818

8 092

8 383

8 711

-26
-1
-31
-88

-12
-27
-31
-86

-13
-40
-50
-88

-13
-56
-70
-88

-13
-67
-70
-89

-146

-156

-191

-227

-239

231

243

243

243

243

7 621

7 905

8 144

8 399

8 715

103

103

106

106

106

-179
-602

-86
-582

-86
-582

-86
-582

-86
-582

Prognos (%) SKL
Fastställda uppräkningsfaktorer för 2016
Fastställda uppräkningsfaktorer för 2017

Kostnadsutjämningsavgift
Regleringspost
Avgår del statsbidrag välfärden
LSS-utjämning
Delsumma
Kommunal fastighetsavgift
TOTALT SKATTER OCH STATSBIDRAG
Statsbidrag välfärden

Specifikation
Slutavr 2016 korr post: 83 kr/inv = 12,1 mnkr
Slutavr 2017: -347 kr/inv = -51 mnkr
Kostnadsutjämningsavgift, kr per inv
LSS-utjämning, kr per inv
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