
VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (2) 
Kommunstyrelsen 2019-10-09 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2019 för Västerås stad 

Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 
2019. 

2. Att nämnder och styrelser med prognosticerat underskott ska vidta 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

3. Dokumentet granskas ytterligare en gång så att siffrorna avseende 
Fastighetsnämnden är rätt i löptexten på exempelvis s. 25 och s. 27. .  

Ärendebeskrivning 
Resultatet för perioden januari-augusti för Västerås stad är 455 mnkr. I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster med 341 mnkr.  

Prognosen för helåret är 194 mnkr varav jämförelsestörande poster för 
realisationsvinster, orealiserade värden på finansiella tillgångar och 
exploateringsintäkter uppgår till 158 mnkr. Exklusive dessa blir 
årsprognosen 36 mnkr (0,4 %) att jämföra med årets budget på 170 mnkr  
(2 %). Det stora underskottet inom individ- och familjenämnden riskerar 
stadens överskottsmål 2020. Mot bakgrund att staden har ett svagare resultat 
är det av största vikt att nämnden säkerställeren ekonomi i balans. På 
kommunstyrelsesammanträdet 2019-05-08 fick stadsledningskontoret i 
uppdrag att genomföra en fördjupad analys av nämndens ekonomi och 
verksamhet i samband med månadsrapport för mars. Den fördjupade 
analysen har gjorts av EY och kommer att presenteras inom kort för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Stadens investeringsram är 1 646 mnkr. Prognosen är att 80 % kommer att 
genomföras.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 
2019. 

2. Att nämnder och styrelser med prognosticerat underskott ska vidta 
åtgärder för en ekonomi i balans.  

Yrkanden 
Elisabeth Unell (M) föreslår att dokumentet ska granskas en gång till då det 
finns frågetecken kring siffrorna som anges för Fastighetsnämnden i 
löptexten på exempelvis s. 25 och s. 27.       
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Proposition 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilka är 
stadsledningskontorets förslag och ett tillägg från Elisabeth Unell (M), och 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.            

Kopia till 
Samtliga nämnder 

Berörda kommunalförbund 

Berörda bolag                           
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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2019 för 
Västerås stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 
1. att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 
2019 
 
2. att nämnder och styrelser med prognosticerat underskott ska vidta åtgärder 
för en ekonomi i balans 
        

Ärendebeskrivning 
Resultatet för perioden januari-augusti för Västerås stad är 455 mnkr. I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster med 341 mnkr.  
Prognosen för helåret är 194 mnkr varav jämförelsestörande poster för 
realisationsvinster, orealiserade värden på finansiella tillgångar och 
exploateringsintäkter uppgår till 158 mnkr. Exklusive dessa blir 
årsprognosen 36 mnkr (0,4 %) att jämföra med årets budget på 170 mnkr  
(2 %). Det stora underskottet inom individ- och familjenämnden riskerar 
stadens överskottsmål 2020. Mot bakgrund att staden har ett svagare resultat 
är det av största vikt att nämnden säkerställeren ekonomi i balans. På 
kommunstyrelsesammanträdet 2019-05-08 fick stadsledningskontoret i 
uppdrag att genomföra en fördjupad analys av nämndens ekonomi och 
verksamhet i samband med månadsrapport mars. Den fördjupade analysen 
har gjorts av EY och kommer att presenteras inom kort för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  
 
Stadens investeringsram är 1 646 mnkr. Prognosen är att 80 % kommer att 
genomföras.      

Beslutsmotivering 
Årets budget innebär ett överskott om 170 mnkr, vilket är 2 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Detta är något under stadens långsiktiga mål 
på 2,5 procent. Prognosen för året beräknas understiga överskottsmålet. 
Totalt prognosticeras ett överskott mot budget med 194 mnkr, men exklusive 
engångsposter på ca 158 mnkr för orealiserade värden på finansiella 
tillgångar, realisationsvinster och intäkter från exploateringsverksamheten, 
uppgår prognosen till 36 mnkr. Resultatet i förhållande till skatteintäkterna 
blir 0,4 procent vilket är långt under målet på 2,5 procent. Nämndernas 
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prognos är -86 mnkr mot budget. I augustiprognosen visar hälften av 
nämnderna en negativ prognos och hälften en prognos som är positiv eller 
lika med budget. Orsaken till stadens låga prognos är huvudsakligen 
underskotten inom individ- och familjenämnden.  

Investeringsnivån är i år högre än föregående år med en investeringsram på 
1 646 mnkr. Bland de stora projekten kan nämnas nya Lögarängsbadet, 
infrastruktur i hamnen och nybyggnation av Irstaskolan. 
Genomförandegraden blir med en prognos på 1 320 mnkr 80 % av budgeten, 
vilket är en högre siffra än vad staden uppnått de senaste åren. 

Underskottet inom individ- och familjenämnden som började redan i slutet 
av 2017 har fortsatt både 2018 och 2019 och nämnden beräknar ett större 
budgetunderskott på -170 mnkr för 2019, exklusive flyktingverksamheten. 
Den negativa avvikelsen motsvarar drygt 20 procent av tilldelad ram. 
Obalanserna finns i samtliga verksamhetsområden. Missbruksvården är vid 
jämförelse med andra dyrare i Västerås och budgetavvikelsen prognosticeras 
till -50 mnkr. Inom barn- och ungdomsvården är det fortsatt höga kostnader 
för institutionsvård och familjehemsvård, vilket resulterar i en avvikelse på  
-84 mnkr. För våld i nära relation är kostnaderna för skyddat boende ökande. 
Det beror både på att dygnskostnaden är dyrare än budgeterat och att antalet 
placeringar ökar. Ekonomiskt bistånd har i tidigare prognoser varit på 
budget, men lämnar nu ett beräknat underskott på -10 mnkr då en 
förskjutning sker mot att en ökning av familjer med många barn som söker 
stöd, vilket ökar snittkostnaden per utbetalt hushåll. 

Inom personlig assistans fortsätter såväl antal personer som antalet timmar 
att öka. Även köpta placeringar för vuxna beräknas göra ett underskott, då 
boenden inte finns i Västerås för personer med mycket komplexa behov. 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning har därför en prognos på ett 
budgetunderskott på -15 mnkr. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beräknar ett underskott på -33 
mnkr mot budget på helåret. Underskotten finns både inom beställarsidan  
(-20mnkr )på grund av fler elever i gymnasiet och för tidigare underskott 
som en kompensation till en tidigare fristående utförare, samt i den 
kommunala utbildningen (-13 mnkr) där färre elever och höga 
lokalkostnader gör det svårt för de flesta enheterna att hålla sin budget. 

Äldrenämnden lämnar en prognos på en budgetavvikelse på -5 mnkr. Det är 
stora skillnader i nämndens verksamheter. Beställarverksamheten beräknar 
ett överskott på 23 mnkr. Bland annat finns ett större prognosticerat 
överskott på 12 mnkr för ej använda medel avseende personalpolitiska 
åtgärder. Prognosen för egenregin bedöms till -28 mnkr. Avvikelsen finns 
främst inom ordinärt boende. 

Tekniska nämndens prognos är -11 mnkr vilket beror på fördyringar i 
vinterväghållningen samt att Mälarenergi börjat ta ut en avgift för 
vägdagvatten.  

Övriga nämnder beräknar att göra mindre avvikelser mot årets budget. 
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Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen 

Ekonomisk bedömning 
Det stora underskottet inom individ- och familjenämnden riskerar stadens 
överskottsmål 2020. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Omvärld 
Det senaste året har utvecklingen i världsekonomin mattats av efter flera år med 
hög tillväxt, enligt Nordea och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det finns 
tydliga tecken på en fortsatt relativt svag utveckling i många länder. Tillväxten i de 
länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel bedöms mattas av under 2019. 
BNP-tillväxten har bromsat in och tecken finns på en försvagad arbetsmarknad. 
Påverkan på skatteunderlaget blir märkbar från 2020.  

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. 
Under första halvåret 2019 minskade den inhemska efterfrågan. Bedömningen är 
att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i 
omvärlden, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig 
konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020. 

Tillväxten i arbetade timmar har sjunkit. Totalt för riket var arbetslösheten 6,9 % 
per juni (AKU från SCB) och 7,1 % i augusti. Motsvarande siffra för Västerås var  
7,5 % i juni. Prognosen är att den kommer att stiga ytterligare när konjunkturen 
viker.  

Den öppna arbetslösheten i 
Västerås har stigit något. I 
snitt har 2 969 personer varit 
arbetslösa januari-augusti. 
Sista augusti var 3 233 
personer öppet arbetslösa i 
Västerås.  

Trots en mycket stark 
arbetsmarknad har 
löneökningstakten inte växlat 
upp. Istället har den varit stabil omkring 2,5 procent per år de senaste 6 åren. 
Under våren 2020 ska 500 nya löneavtal skrivas under. Det omfattar samtliga 
samhällssektorer och 2,8 miljoner löntagare. Nordeas prognos är att avtalen sluts 
på samma nivå som vid den förra avtalsrundan 2017, dvs treåriga avtal med 
löneökningar på omkring 2 procent per år. 

De senaste årens höga BNP-tillväxt har till stor del berott på ökade investerings-
nivåer, främst i bostadssektorn men även i övriga delar av näringslivet. Även de 
kommunala investeringarna har ökat snabbt, men under första halvåret 2019 
minskade investeringarna. Antalet påbörjade bostäder och antalet beviljade 
bygglov minskade i Sverige det första halvåret, vilket indikerar en fortsatt nedgång 
i bostadsbyggandet framöver.  
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Bostadsbyggandet i Västerås visar 
att till och med den 31 aug 2019 
har det färdigställts 727 bostäder 
(652 flerbostadshus och 75 
småhus). Prognosen är att  
1 100 bostäder kommer 
färdigställas, vilket inte når upp till 
målet om 1 250 bostäder per år. 
Av de färdigställda bostäderna är 
64 % hyresrätter, 27 % bostads-
rätter och 9 % äganderätter. 
Byggnationer har framförallt 
färdigställts på Öster Mälarstrand, 

Bäckby, Karlsdal, Östermalm, Gideonsberg och Lillåudden. Det har lämnats 478 
startbesked hittills i år. Det gäller till exempel bostäder på Öster Mälarstrand, 
bland annat ett trygghetsboende, Älvkullen och Gäddeholm, samt för småhus på 
fler olika platser i hela Västerås. 

Befolkningen i Västerås har till och med 31 juli ökat med 1 539 personer. Största 
ökningen beror på en nettoinvandring. Födelseöverskottet var 307 personer.  

Hösten 2015 antog FN en ny global utvecklingsagenda för hållbar utveckling, 
Agenda 2030 med 17 globala mål, som syftar till att utrota fattigdom, stoppa 
klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. I Sverige tillsattes år 
2016 en nationell delegation för att stödja och stimulera arbetet och de lämnade 
sitt slutbetänkande våren 2019. Parallellt kom regeringen med en handlingsplan 
sommaren 2018 för det nationella arbetet med agendan.  

För Västerås stads del har ett genomgripande arbete för införande av Agenda 
2030 förberetts 2018 och intensifierats under 2019 avseende 
kunskapsuppbyggnad, förankring och initial integrering i stadens styrprocesser. 
Bland aktiviteterna kan noteras en rad workshops och breda kunskapsseminarier i 
flertal av stadens återkommande hållbarhetsforum. Därtill har ett brett 
utbildningsprogram via Glokala Sverige påbörjats och revideringsarbetet med 
flera centrala styrdokument tar sin utgångspunkt i agendan där program för social 
hållbarhet redan är beslutat av kommunfullmäktige. 

På nationell nivå slutförs arbetet med hur uppföljningen av målen ska ske och 
vilka indikatorer som bäst beskriver tillståndet och utvecklingen. Resultatet av 
detta arbete kommer att ge en allt tydligare inriktning för uppföljningen i Västerås 
stad under innevarande år. Sammantaget har staden nu skapat förutsättningar för 
att implementera Agenda 2030 inför kommande år.     
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Väsentliga händelser 
Västerås stads utveckling gynnas av fler utvecklingsinitiativ i samverkan med 
andra parter. Västerås stad fortsätter därför att ha fokus på samverkan och 
samarbete. Regional samverkan pågår, dels genom samverkan med region 
Västmanland och framtagandet av en ny Regional Utvecklingsstrategi och dels 
genom utveckling av samarbetet Fyra Mälarstäder (4M). Till exempel har vård- 
och omsorgsförvaltningen inlett samarbete med 4M vad gäller robotisering och 
projektet förbereder att använda en gemensam lösning för att implementera 
automatiserad handläggning av utpekade processer.  Under våren 2019 antogs en 
ny handlingsplan för 2019-2021 avseende samverkan med civilsamhället.    

Överförmyndarnämnden i Västerås stad har under våren 2019 utarbetat ett 
samverkansavtal med Sala kommun, som innebär att Västerås tar över utförandet 
av Sala kommuns överförmyndarverksamhet i september 2019. 

Implementering av en ny läroplan pågår i de kommunala förskolorna kring det 
pedagogiska innehållet i läroplanen men även kring roller och ansvar, vilket är av 
stor vikt då andelen legitimerade förskollärare har sjunkit. 

Inom grundskoleverksamheten pågår flera arbeten kopplat till det systematiska 
kvalitetsarbetet. Bland annat har en ny metod för verksamhetsuppföljning 
genomförts under augusti 2019, kallad Resultatdialog. Det har inneburit ett sätt 
att komma närmare varje skolas resultat, analys av orsaker till resultaten och 
behov av stöd och styrning. Det förväntas leda till att på ett bättre sätt stödja 
varje skolas unika behov, men också få en bättre bild på aggregerad nivå. 

Inom arbetsmarknadsområdet pågår arbete på flera nivåer inom staden och även 
stora förändringar på riksplanet. Bland annat pågår arbete för att formera 
arbetsmarknadsarbetet för att fånga upp de arbetssökande och skapa 
förutsättningar för långsiktig hållbar egenförsörjning. En projektansökan till ESF 
ska lämnas in för att skapa nya samarbetsvägar mellan arbetsmarknadsenheterna 
och försörjningsstöd. Detta är extra viktigt nu när Arbetsförmedlingens roll 
ändrats på grund av myndighetens omorganisation och kommande nya uppdrag. 

Ansökan om att arrangera sommar SM-veckan 2023 alternativt 2024 är inlämnad 
till Riksidrottsförbundet. Beslut väntas under sommaren 2020. 

En utredning ska göras kring hur de bemannade öppettiderna vid biblioteken 
skulle kunna öka, samt föreslå hur verksamhet med så kallade pop-up- bibliotek 
skulle kunna införas vid till exempel Erikslund. 

En extra satsning för att åtgärda potthål på våra vägar beslutades av 
kommunstyrelsen i våras. Prioriterat är åtgärder av de potthål som finns på 
huvudvägnätet samt på matargator. Det är på dessa typer av vägar som de flesta 
potthålen uppstår och flest synpunkter lämnas. 
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Nya Lögarängsbadet invigdes 8 juni. Byggnation av innebandyarena fortskrider 
enligt plan. Avvecklingen av Kristiansborgsbadet är genomförd. Projektering av en 
ny friidrottsanläggning utomhus som ska ersätta Arosvallen är igång.  

Dammen vid Slottsbron har sedan den byggdes 1891 utgjort ett totalt 
vandringshinder för den fisk som tidigare kunnat vandra från Mälaren upp i ån för 
att leka och söka föda. Genom den så kallade fisktrappan som nu är klar har det 
blivit en återställning till ett mera naturligt tillstånd vilket gör att fiskvandring åter 
är möjlig och att andra arter än tidigare kan leva och uppehålla sig i miljön.  

Stadsdelsutveckling 
I Västerås pågår flera större stadsdelsutvecklingsprojekt. I de centrala delarna 
pågår bland annat stadsutvecklingsprojekten Mälarporten med ett nytt 
resecentrum, Kopparlunden och Ängsgärdet. Dessa projekt medför tillsammans 
en intressant utvidgning av Västerås stadskärna. Utvecklingen av hela 
Mälarporten kommer att pågå under minst 25 års tid. För att förverkliga detta 
projekt pågår fastighetsförhandlingar. Vid årsskiftet beräknas utredningen av 
avloppsreningsverkets framtid vara klar. Detaljplanen för det nya resecentrumet 
börjar bli klart och ska granskas i slutet av 2019. 

Det planeras och byggs i flera andra stadsdelar. Området Södra Källtorp kommer 
att omvandlas från skolområde till en mångfacetterad stadsdel. Ett äldreboende 
kommer stå på plats 2021 på området. 

Utvecklingen av de offentliga miljöerna i Bäckby centrum fortsätter. Parkprojektet 
”Gröna stråket” kommer att utveckla de offentliga miljöerna så de blir mer 
attraktiva och skapar mötesplatser, med start vid nuvarande torg. Aktivitetsytorna 
på Bäckby ska också vara klara i slutet av året, med arena för skate, parkour, 
boule och gym. 

På Gäddeholm planeras för cirka 1 700 nya bostäder, skolor, äldreboenden, 
verksamhetslokaler och mindre centrumbebyggelse i framtida etapper. I augusti 
öppnade en kommunal förskola i området Malmen, med fyra avdelningar. Den 
kommer att utökas till åtta avdelningar framöver. 

Planeringen för det nya området Sätra, i närheten av Erikslund fortsätter. Den 
fördjupade översiktsplanen för Sätra ska antas våren 2020. 

Mindre stadsdelsutvecklingsprojekt pågår i Oxbackens centrum, på Gåsmyrvreten, 
Skiljebo, Barkarö, Örtagården med flera områden. Det pågår även planering för 
nya verksamhetsområden, exempelvis avfart Irsta, Hacksta/Hamnen och 
Johannisberg. Utöver det pågår även planering för viktiga grönområden i Västerås, 
till exempel utvecklingsprogram för Lögarängen och grönstrukturplan. 

Digitalisering 
Den reviderade handlingsplanen för digital förnyelse har ett ökat fokus på 
effektiviseringar, automation, ökad mognad och bättre effekter. Fortsatt fokus på 
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verksamhetsutveckling och digitaliseringsarbetet blir extra viktigt då det på sikt 
bedöms kunna ge ökad kundnytta och högre effektivitet. Insatser för ökad 
digitalisering pågår inom flera verksamhetsgrenar.  

Några exempel är inom bygglovsansökningar, e-tjänst kopplat till 
överförmyndarens verksamhetssystem, två digitaliseringsprojekt inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde samt e-arkiv med därtill kopplad e-
tjänst för utlämnade av betyg. Digital ansökan för ekonomiskt bistånd kommer att 
införas som ett led i effektiviseringen av arbetet. Ett utvecklingsprogram kring 
digital samhällsbyggnadsprocess har påbörjats. Breddinförandet av sammanhållen 
journal i samarbete med Region Västmanland är inlett på en korttidsenhet samt i 
Skultuna. Förberedelsearbete är genomfört under perioden för resterande av 
egenregins verksamheter samt för individ- och familjeförvaltningens hälso- och 
sjukvårdspersonal. Upphandling av en tjänst för digitala lås för hemvården har 
startats.  

En viktig framgång är det pågående arbetet med att digitalisera beslutsstödet 
Hypergene som ger stöd till chefer och medarbetare i planering och uppföljning av 
verksamheten. Inom kommunikation skapas förutsättningar för att digitala möten 
ska förenkla och leverera ännu mer konkret nytta. 

God ekonomisk hushållning 
Planering för god ekonomisk hushållning i Västerås stad görs genom att 
kommunfullmäktige antar mål för verksamheten, mål för de strategiska 
utvecklingsområdena och finansiella mål. Genom styrprinciper som finns i staden 
omsätts dessa till verksamhet i nämnder och styrelser. Bedömning av god 
ekonomisk hushållning görs genom att följa upp fullmäktiges mål, finansiella 
målen, samt målen för de strategiska utvecklingsområdena. 
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Den samlade bedömningen är att Västerås stad har en god ekonomisk hushållning 
men att det finns brister och områden som behöver utvecklas och förbättras. Det 
stora underskottet inom individ- och familjeomsorg riskerar stadens överskotts-
mål och påverkar ekonomin 2020. Det är därför av stor vikt att åtgärder vidtas för 
en hållbar ekonomi.   

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges övergripande perspektiv; Kund, Kvalitet, Ekonomi och 
Medarbetare ska bida till en helhetssyn och hållbar utveckling i staden. Det finns 
en naturlig koppling mellan kund- och kvalitetsperspektiven. Klarar vi att leverera 
service och tjänster med kvalitet och i rätt tid blir de vi är till för nöjda. 
Systematiskt kvalitetsarbete och effektiva processer är viktiga faktorer för det. För 
att klara uppdraget behöver vi medarbetare, vilket är en stor utmaning inom vissa 
verksamheter. Med rätt kompetens kan Västerås stad bedriva en kostnadseffektiv 
verksamhet som har en ekonomi i balans.  

Ett utvecklingsarbete har startats i syfte att levandegöra stadens värdegrund - 
Alltid bästa möjliga möte. 

Under våren antogs en riktlinje för att förbättra kommunstyrelsens möjligheter att 
utöva sin uppsiktsplikt och hanteringen av större avvikelser av såväl ekonomiska 
som verksamhetsmässiga resultat, i syfte att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning.  

De tidigare strategiska utvecklingsområdena avslutades under året och nya 
beslutades av fullmäktige i juni. Under hösten tar kommunstyrelsen fram förslag 
på hur dessa ska konkretiseras med mål, aktiviteter och arbetsformer. 
Slutrapportering av de tidigare områdena visar att vissa framsteg har gjorts och 
att andra ser vi inte förrän på längre sikt. Utsläppen av fossila växthusgaser 
fortsätter att minska, inte minst genom drifttagande av Mälarenergis Block 6. Det 
bostadsbyggande som har skett under det strategiska utvecklingsområdets tid är 
en kraftig ökning från tidigare år. Arbetet med att stärka den sociala hållbarheten i 
stadens olika geografiska delar med fokus på att alla ska kunna inkluderas i ett 
socialt hållbart Västerås resulterade i ett antal slutsatser och rekommendationer 
för ett fortsatt arbete. En utveckling gjordes kring det område som handlade om 
att höja kunskaps- och kompetensnivån i Västerås när det under 2018 fördes 
samman med satsningen ”Kraftsamling - skola först” och kommer att fortgå som 
ett strategiskt utvecklingsområde även för kommande period, då med ännu mer 
fokus på kunskapsresultaten.  

Kund Kvalitet Ekonomi Medarbetare 
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Uppföljning av resultat  
Den kompletta uppföljningen av styrkorten finns i varje nämnds och styrelses 
delårsrapport. Här följer en sammanfattning och några exempel. 

Vid uppföljning av nämnders och styrelsers styrkort har en bedömning gjorts av, i 
hur stor utsträckning de bedöms nå måluppfyllelse. Detta illustreras med färger, 
där rött visar att det finns brister och grönt att måluppfyllelsen bedöms vara god.  

Bedömning för respektive perspektiv av det som utgår från medarbetar-
undersökningen och nationell jämförbar statistik görs vid årsbokslutet, då vi 
saknar statistik vid tidpunkten för delårsrapporten. Kostnadsjämförelser avser 
kostnader för 2018. 

Kund 
Vi har nöjda kunder och invånare 

 
Bedömd måluppfyllelse utifrån nämndernas uppföljning: 

Målet kommer delvis att uppnås. 

För att vi 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 

Nöjda kunder och invånare definieras olika i våra olika verksamheter. För de 
pedagogiska nämndernas verksamheter innebär det att barn/elever/studerande 
upplever sig hörda och sedda och att de känner sig trygga. Den upplevda 
tryggheten i åk 9 i de kommunala grundskolorna minskar något och når inte 
nämndens mål. Variationen är stor både vad gäller kön och skolor. Närvaron i åk 
7-9 har sjunkit och når inte nämndens mål. 

Hög tillgänglighet, gott och professionellt bemötande och högt förtroende är 
andra framgångsfaktorer för att nå nöjda kunder och invånare. Individ- och 
familjenämnden visar goda resultat inom perspektivet vid senaste 
brukarundersökningen. Andra nämnder bedömer att de inte når målvärdet. Att 
bedöma att man inte kommer att nå målvärdet behöver inte vara negativt utan 
kan betyda att målet är högt ställt för att visa en hög ambitionsnivå. Några 
nämnder gör sina undersökningar under hösten och redovisar resultat i samband 
med årsbokslutet. 

För fastighetsnämnden är det avgörande för kundnöjdhet att nämnden bidrar till 
att stadens mål för bostadsbyggandet uppnås, samt att nämnden bidrar till en 
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långsiktig utveckling av både centralorten och serviceorterna. Nämnden bedömer 
att nå de målnivåer som satts inte kommer att nås. 

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

 
Bedömd måluppfyllelse utifrån nämndernas uppföljning: 

Målet kommer delvis att uppnås. 

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste 
vi: 

• Arbeta med effektiva processer 
• Ha en rättsäker handläggning 

Två mindre nämnder bedömer att de kommer att nå målet. Det största flertalet 
bedömer att de endast delvis kommer att nå måluppfyllelse. Flera mätningar som 
utgör grund för uppföljningen görs under hösten och resultat finns ännu inte.  

I årsredovisningen för 2018 konstaterades att skolresultaten fortfarande är låga 
men utvecklingen är positiv. Än så länge har endast prelimininära resultat 
presenterats för grundskolan och de visar på fortsatt låga nivåer.  

Även inom förskolan har resultatet, som kommer från förskoleenkäten, sjunkit 
jämfört med föregående år trots att flera insatser pågår för att förbättra lärande 
och förskolepedagogisk undervisning.  

En framgångsfaktor för rätt kvalitet inom individ- och familjenämnden är 
tillräckligt med personal och personal med rätt kompetens. Det leder till att 
personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter ökar sin förmåga 
att leva ett så självständigt liv som möjligt. De nyckeltal som används för att mäta 
detta visar dock på att man inte når det uppställda målet. En annan 
framgångsfaktor är en rättssäker handläggning av ärenden och utredningar. Även 
här bedöms måluppfyllelse vara låg. 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet fortgår löpande, bland annat inom 
nämnden för personer med funktionsnedsättning och i äldrenämndens egenregi. 
Egenkontroller har gjorts för att säkerställa att enheterna jobbar utifrån kraven i 
sina uppdrag och tar fram förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister. 
Egenkontrollerna är reviderade utifrån en analysmodell för att lättare tydliggöra 
varför brister uppstår, synliggöra förbättringsområden och ta fram åtgärder. 

Ekonomi 
Vi har ekonomi i balans 
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Bedömd måluppfyllelse utifrån nämndernas uppföljning: 

Målet kommer till stor del att uppnås. 

För att 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 

Ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att kunna leverera 
verksamheter med god kvalitet. Genom en stärkt och tydlig uppföljning väntas 
nämnder och styrelser nå en god kostnadskontroll och ekonomi i balans.  

Några nämnder prognosticerar underskott under 2019. Störst underskott visar 
individ- och familjenämnden med -170 mnkr, där finns den största utmaningen 
med fokus på åtgärder för att minska kostnaderna. Soliditeten är god men stadens 
finansiella mål om ett resultat på 2,5 procent kommer inte att nås. Västerås stad 
har i dagsläget ingen låneskuld för den av kommunalskattemedel finansierade 
verksamheten.  Med de stora investeringsbehov som staden står inför kan det bli 
aktuellt att behöva börja låna till investeringarna år 2023.  

FINANSIELLA MÅL 
För att klara Västerås stads långsiktiga åtaganden har kommunfullmäktige 
beslutat om tre finansiella mål: 

 Västerås stads soliditet ska vara minst 40 procent 

Soliditeten per augusti är 53 % och prognos för 2019 är 48 %.  

 Västerås stads resultatmål i driftbudgeten ska över tid uppgå till 2,5 procent 
(exklusive reavinster, exploateringsöverskott och orealiserade 
finansintäkter) 

Prognosen för året innebär att resultatet blir 0,4 %. Det låga resultatet beror 
på underskott i verksamheterna, främst inom individ- och familjenämnden. 
Budgeterat resultat har under flera år varit lägre än målet 2,5 % och ser därför 
inte ut att uppnås i närtid. 

 Västerås stads upplåning för stadens investeringar ska inte överstiga  
1 miljard kronor 

Västerås stad har i dagsläget ingen låneskuld för den av kommunalskatte-
medel finansierade verksamheten.   
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KOSTNADSJÄMFÖRELSER 
Kostnadsjämförelsen visar om Västerås har höga eller låga kostnader för olika 
verksamheter i jämförelse med andra kommuner.  

För flertalet verksamheter bygger jämförelserna på kommunernas totala 
nettokostnad per verksamhet dividerat med kommunens totala folkmängd. För 
verksamheterna inom förskola, skola och omsorg bygger istället jämförelsen på 
kommunernas avvikelse från den egna standardkostnaden.  

En orsak till att kostnaderna för olika verksamheter varierar mellan kommunerna 
är strukturella olikheter som exempelvis åldersstrukturen på befolkningen, 
invånarnas sociala bakgrund, olikheter i geografin och elevernas programval i 
gymnasieskolan. Utifrån de olika förutsättningarna räknas en standardkostnad 
fram för varje kommun som ska motsvara den kostnad man ska ligga på för att 
motsvara rikssnittet, när hänsyn tagits till kommunens strukturella profil. 
Standardkostnaden är en del av det kommunala utjämningssystemet mellan 
kommunerna. 

Kostnadsjämförelsen bygger på hur mycket de verkliga kostnaderna avviker från 
standardkostnaden 2018. Vid årsredovisningen för 2018 presenterades 2017 års 
jämförelser. 

Nettokostnadsavvikelser (andel, procent) 
Nettokostnadsavvikelsen visar om de faktiska nettokostnader är högre eller lägre 
än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella 
förutsättningar om de bedrev verksamhet vid en genomsnittlig ambitions-, 
effektivitets- och avgiftsnivå (standardkostnad). 

I förhållande till standardkostnaden har Västerås stad höga kostnader för individ- 
och familjeomsorg. Det har gått från en hög till ännu högre nivå. För övriga 
verksamheter har Västerås låga kostnader. 
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Nettokostnadsavvikelse

 

Nettokostnader, kronor per invånare 
Västerås stad har låga nettokostnader för politisk verksamhet, räddningstjänst 
och för gator, vägar och parkering i förhållande till alla kommuner men även i 
förhållande till jämförbara kommuner. När det gäller kostnader för ekonomiskt 
bistånd och färdtjänst tillhör staden den grupp av kommuner som har lägst 
kostnader, vilket även flera av de jämförbara kommunerna gör. 

I jämförelse med föregående år har Västerås högre nettokostnader än andra 
kommuner för insatser inom LSS och miljö och hälsoskydd. 

Medarbetare 
Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 
Bedömd måluppfyllelse utifrån nämndernas uppföljning: 

Målet kommer delvis att uppnås. 

För att vi ska ha engagerade 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 
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Medarbetarundersökningen ligger till grund för nämndernas uppföljning och den 
görs under oktober.  Förra årets resultat visade att Västerås stad har goda resultat 
både jämfört med andra kommuner och med oss själva över tid. Bedömningen i 
delårsuppföljningen baseras på de aktiviteter som görs på förvaltningar. 

Att vara en arbetsgivare som kan attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens 
är en utmaning för många nämnder och att jobba strategiskt med 
kompetensförsörjningen är viktigt för att nå måluppfyllelse.  Aktiviteter pågår 
inom alla förvaltningar. 

Ett gott ledarskap och att medarbetare och chefer är nöjda är andra faktorer som 
vägleder arbetet kopplat till medarbetarperspektivet. 

Strategiska utvecklingsområden 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015, i årsplan 2016, att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att ta fram förslag på utformningen av fyra strategiska 
utvecklingsområden för mandatperioden. Genom en samordning av de resurser 
som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i 
staden avsågs att skapa kraftfull utveckling inom viktigare valda politiska 
insatsområden. Uppdraget till kommunstyrelsen var att konkretisera mål och 
arbetsformer för fyra strategiska utvecklingsområden. 

Slutrapport av de strategiska utvecklingsområdena 2015-2019 rapporteras till 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten per 31 augusti 2019. Här 
följer en sammanfattning av resultat och måluppfyllelse.  

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan 
Det strategiska utvecklingsområdet har fokuserat på klimatfrågan och hur de 
klimatpåverkande utsläppen kan minska både från Västerås som ort och från 
Västerås stads verksamheter. Arbetet styrs av Klimatprogrammet som antogs 
2012 och reviderades 2017. 

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE  
Utsläppen av fossila växthusgaser fortsätter att minska både för Västerås 
kommungeografiska område och för kommunkoncernen. Mellan 1990 och 2016 
har utsläppen minskat för det kommungeografiska området med 48 procent (från 
8,9 ton till 4,6 ton per invånare). Hälften av utsläppen står energisektorn för och 
då främst fjärrvärmeproduktionen.  

Störst effekt på utsläppsminskningen har drifttagande av Mälarenergis Block 6 
haft. Utsläppen från transporter har minskat med 11 000 ton 2015-2016 efter att 
ha varit ganska oförändrade 2013-2015. Av handlingsplanens 52 åtgärder är sex 
genomförda och merparten av resterande åtgärder pågår eller är påbörjade och 
sker enligt tidplan och inom beslutade budgetramar. 
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För kommunkoncernen har utsläppen fram till 2018 minskat med 54 procent, 
totala utsläpp 2018 uppgick till 43 000 ton. Utsläpp som ingår är energi, drivmedel 
och livsmedel. Arbete med att redovisa en större andel av de utsläpp som sker 
genom inköp av andra typer av varor och tjänster pågår. 

Kostnader har hanterats inom ordinarie budgetram och inga avvikelser har 
rapporterats. För mer information se bilaga ”Uppföljning av klimatprogrammet 
2018”. 

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö 
Inriktningen för det strategiska utvecklingsområdet resulterade i att Västerås ska 
nå stadens mål för bostadsförsörjningen enligt bostadsförsörjningsprogrammet 
för perioden 2014-2017. Under den period det strategiska utvecklingsområdet har 
fortlevt har en ny översiktsplan och ett nytt program för bostadsförsörjningen 
antagits med ändrad planeringsinriktning. 

För det strategiska utvecklingsområdet är det av betydelse att staden förutom det 
kvantitativa målet även löser bostadsbristen på ett sätt som säkerställer kvaliteter 
i boendet, vilket det också finns mål för i bostadsförsörjningsprogrammet.  

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE  
Utifrån att staden har haft två program för bostadsförsörjningen under det 
strategiska utvecklingsområdets period bedöms måluppfyllelsen för åren 2016-
2019. Det som ska följas upp är därmed 4 500 bostäder 2016-2019. 1 000 
bostäder per år 2016-2017 och 1 250 bostäder per år 2018-2019. 

 År 2016 färdigställdes 895 och 2017 1 120 bostäder, vilket är mer än målet 1 000 
bostäder per år. År 2018 färdigställdes 1 075 bostäder (tidigare redovisade siffror 
har angett 1 066, men vid kvalitetsgranskning tillsammans med SCB har siffran 
justerats till 1 075). År 2019 finns ännu inget utfall för helåret. Till och med augusti 
2019 har 727 bostäder färdigställts. Prognosen visar på att det kan färdigställas 
1 100 bostäder 2019, vilket då resulterar i nästan 4 200 färdigställda bostäder 
2016-2019.  Målet 4 500 färdigställda bostäder för perioden kommer därmed 
troligtvis inte att uppnås.  

Det bostadsbyggande som har skett under det strategiska utvecklingsområdets tid 
är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Åren 2000-2015 har det i genomsnitt 
färdigställts knappt 400 bostäder per år.  

Kraftsamling för social hållbarhet 
Utvecklingsområdet är inriktat på att stärka den sociala hållbarheten i stadens 
olika geografiska delar med fokus på att alla ska kunna inkluderas i ett socialt 
hållbart Västerås. Målet för arbetet är att ta fram metoder och modeller som kan 
öka trygghet, delaktighet, tillgång till råd och stöd med mera. Ambitionen att 
involvera boende och verksamma i stadsdelarna och att öka den lokala 
samordningen mellan kommunalt finansierade verksamheter har varit en 



 

 

VÄSTERÅS STAD Delårsrapport per 31 augusti 2019 Västerås stad 
 
 2019-10-28 

16 

grundläggande utgångspunkt. Ambitionen är att förändringsarbetet ska kunna 
påverka på en strukturell nivå som i sin tur ska kunna ge individuella eller 
gruppmässiga vinster. Framgångsrik verksamhet ska sedan tas tillvara i hela 
staden.  

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE  
Utvecklingsarbetet har slutrapporterats till kommunstyrelsen i december 2018 
tillsammans med en samhällsekonomisk analys. Några av slutsatserna och 
rekommendationerna är: 

• Skapa verksamhetsnära ledningsgrupper i utvalda områden för kommunal 
samverkan och ingång för samverkansparter. 

• Upprätta lokala handlingsplaner tillsammans med boende och andra 
lokala aktörer för att stärka den sociala hållbarheten. 

• Utveckla samverkan för trygghet genom modellen EST - Effektiv 
samordning för trygghet. 

• Fördela de kommunala förebyggande insatserna med stöd av en 
hållbarhetsanalys på bas-, kompensatorisk- och extraordinär nivå. 

• Utveckla modellen för tjänstedesign för att öka relevans och resultat av 
kommunal verksamhet i stadsdelarna. 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2018 att lägga ett särskilt uppdrag till 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande att leda och samordna stadens 
frivilliga och operativa förebyggande arbete. Beslutet leder också till att viktiga 
verksamheter för detta hamnar i linjen och kan samordnas med annan 
verksamhet och möjliggöra att utvecklingsarbetet kan implementeras i det 
ordinarie arbetet. 

Höja kunskaps- och kompetensnivån i Västerås 
Det strategiska utvecklingsområdet syftade ursprungligen till att skapa en bättre 
matchning och samklang mellan arbetsliv och utbildning i Västerås med hjälp av 
höjd kunskaps- och kompetensnivå. Under 2018 har området förts samman med 
satsningen ”Kraftsamling - skola först”. Syftet med kraftsamlingen är att ge våra 
elever förbättrade kunskapsresultat samt att barn och ungdomar i Västerås ska se 
ljust på sin framtid och känna tillit till samhället i stort.  

Genomförandet bygger på att stadens alla förvaltningar och bolag skapar egna 
strategier för att bidra till att förverkliga de av kommunfullmäktige antagna 
övergripande målen. 
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RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE  
Genom fullmäktiges nya beslut kommer området framöver att fokusera ännu mer 
på kunskapsresultaten. Under 2019 kommer konkreta insatser utifrån de nya 
målen att verkställas. Hittills genomförda insatser är: 

• Samverkansmodell är framtagen och organisationsstruktur finns med en 
kontaktperson per förvaltning/bolag.  

• Gemensamma arbetsmetoder och verktyg är framtagna för att kunna 
mäta effekter av kraftsamlingen. Verksamheterna använder sig av 
verktygen för att identifiera vilka aktiviteter som behöver genomföras i 
kraftsamlingen. 

• Förändringsteori är framtagen som syftar till att säkerställa att samtliga 
aktiviteter som genomförs i kraftsamlingen har bäring på de mål som är 
uppsatta. 

• Kraftsamlingen har satsat på ett delprojekt som heter Prao med mening. 
Syftet med delprojektet är att samtliga anställda i koncernen ska kunna 
vara med och bidra till att våra barn och unga får bättre relationer till 
vuxenvärlden och en bättre koppling till arbetslivet genom att ta emot en 
praoelev. Framöver kommer kraftsamlingen att fokusera på ett 
gemensamt delprojekt kring meningsfull fritid som är utvecklande. 

• Verksamheterna har påbörjat ett arbete med att ta fram strategier för 
hur de ska arbeta med att bidra till måluppfyllelsen. 

Personalförhållanden 
Västerås stad är Västmanlands största arbetsgivare med drygt 11 000 anställda.  
Totalt i hela koncernen är det 12 500 anställda. 

Inom Västerås stad finns omkring 8 000 medarbetare med tillsvidareanställning 
och omkring 3 000 medarbetare med visstidsanställning. Könsfördelningen i 
organisationen är 78 % kvinnor och 22 % män. Alltfler medarbetare har en 
heltidsanställning, 86 % år 2019 mot 78 % år 2015. Från och med 2018 och framåt 
erbjuds önskad tjänstgöringsgrad som ett ordinarie årligt erbjudande om att gå 
upp eller ner i tjänstgöringsgrad. Arbetet med att erbjuda heltid som norm ska 
vara implementerat i maj 2021. 

Medelåldern för Västerås stads tillsvidareanställda ligger på omkring 46 år.  

Inom stadens bolag och kommunalförbund finns ca 1 500 medarbetare anställda. 
Inom bolagen råder omvänd relation avseende könsfördelningen, med omkring  
75 % män och 25 % kvinnor. I princip har alla anställda heltidtjänster och 
sjukfrånvaron ligger under 5 %. Bolagen har bitvis svårt att rekrytera vissa 
yrkesgrupper såsom: yrkeschaufförer, lastmaskinsförare, kemiingenjörer, 
distributionselektriker, programmerare och systemförvaltare samt tekniker och 
civil- och högskoleingenjörer.  
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2018 skapades målbilden att Västerås stad ska bli Sveriges mest attraktiva 
offentliga arbetsgivare. Detta mot bakgrund av välfärdens stora 
rekryteringsutmaning och vikten av att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 
För att möta rekryteringsutmaningen med handlingskraft och proaktivitet behöver 
samtliga förvaltningar fortsätta att arbeta strukturerat med stadens kompetens-
försörjningsprocess. Det blir ett allt större behov av att ställa om kompetens och 
staden kommer att behöva arbeta mer med kompetensutveckling och 
kompetensväxling för att klara framtida bemanning. Ytterligare ett sätt att klara 
rekryteringsutmaningen är att uppmuntra och möjliggöra för fler att arbeta 
längre. Nyttjandet av digitalisering och teknik i verksamheterna är även det en 
mycket viktig del av kompetensförsörjningen.  

Förutom rekryteringsutmaningen finns även utmaningar kopplat till jämlika villkor 
och höga sjuktal. Ett viktigt nyckeltal är antal medarbetare per chef då detta har 
stark koppling till chefers förutsättningar och medarbetarnas engagemang.  

Nästan en tredjedel av stadens chefer går i pension inom fyra år, vilket leder till 
att staden behöver arbeta strukturerat med inventering av befintliga chefer för att 
möjliggöra intern successionsordning. En chefsförsörjningsprocess finns.  

Ekonomisk analys 

Delårsbokslut januari-augusti 
Resultatet för perioden januari till augusti visar ett överskott på 455 mnkr. I 
resultatet ingår även jämförelsestörande poster med 120 mnkr i ökade intäkter i 
finansnettot, realisationsvinster med 20 mnkr, exploateringsöverskott med 76 
mnkr och semesterlöneskuldsminskning med 126 mnkr. För att kunna jämföra 
resultatet per augusti med periodens budget behöver samtliga 
jämförelsestörande poster räknas bort. Resultatet i augusti, exkluderat från 
engångsposter, är 114 mnkr och periodens budget är 132 mnkr, vilket visar att 
ekonomin försämras. I resultatet finns ett överskott på flyktingverksamheten med 
32 mnkr. 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning, som trädde i kraft 1 januari 
2019, ska det verkliga värdet för finansiella tillgångar som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring bedömas varje månad. För Västerås stad innebär 
detta aktier och fonder i pensionsfonden, Kulturfonden och Asköviksfonden. 
Utfallet per augusti är en ökning med 120 mnkr och prognosen är en ökning med 
61 mnkr för året. 

Semesterlöneskulden minskar när sommarmånaderna är passerade och 
huvudsemestern är uttagen. Prognosen är att skulden byggs på under hösten och 
totalt ökar med 15 mnkr jämfört med ingångsvärdet 1 januari.  
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Årets resultat 
Årsprognosen visar ett överskott om 194 mnkr. Prognos för året exklusive 
jämförelsestörande poster är 36 mnkr. Orealiserade värden på finansiella 
tillgångar med 61 mnkr, realisationsvinster med 20 mnkr samt bedömt 
exploateringsöverskott med 76 mnkr ingår inte. Detta resultat är lågt och innebär 
0,4 % av skatter och generella bidrag. Det långsiktiga resultatmålet är 2,5 %.  

Kostnader för miljösanering av brandövningsområdet Fågelbacken kommer att 
belasta staden 2019 med ca 2,3 mnkr. Föroreningarna har uppstått före det att 
Mälardalens brand- och räddningsförbund bildades, då ansvaret för brandförsvar 
låg hos Västerås stad.  

Flera nämnder redovisar underskott i prognosen. Det gäller främst individ- och 
familjenämnden med en prognos på -170 mnkr, exklusive flyktingverksamheten.  

BALANSKRAVSRESULTAT 
Balanskravsresultatet för perioden är 315 mnkr. I balanskravet exkluderas 
realisationsvinster och orealiserade värden av finansiella tillgångar. Med den 
månatliga redovisningen av semesterlöneskuldsförändringen som inte räknas bort 
när balanskravet tas fram kommer balanskravsresultatet att fluktuera under året. 
Prognosen visar att balanskravet för året beräknas bli 112 mnkr. 

Utfall Prognos 

Balanskravsresultat 2019-08-31 2019-12-31 

Resultat enligt resultaträkningen 455,3 193,8 

Realisationsvinster fastighetsförsäljningar -18,3 -18,3 

Realisationsvinster finansiella poster -1,0 -1,0 

Realisationsvinster övrigt -0,9 -0,9 

Orealiserade värden av finansiella tillgångar -119,6 -61,9 

Nyttjande av social resursfond 0,0 0,9 

Resultat för avstämning av statens balanskrav 315,5 112,5 

REALISATIONSVINSTER 
Realisationsvinsterna för perioden är drygt 20 mnkr, varav fastighetsnämnden 
19,3 mnkr. Det gäller 17 tomträtter varav 15 är småhustomter som är sålda. 
Försiktighetsprincipen har använts så att prognosen motsvarar utfall per 31 
augusti.  

EXPLOATERING 
Under 2019 har det upplåtits och sålts mark på Hacksta, Långängarna, Erikslund 
och Tunbytorp. Tekniska nämnden och fastighetsnämnden arbetar aktivt 
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tillsammans med övriga i staden att hitta områden att köpa som kan utvecklas 
som verksamhetsområde till näringslivet. Det finns ett fortsatt starkt intresse att 
förvärva och bebygga näringslivsmark. Projekt Mälarporten kommer att 
samordnas med Ängsgärdet och Kopparlunden framgent. Tillsammans omfattar 
projektet utveckling av över 10 000 nya bostäder i centrala Västerås. 

Exploateringsöverskottet uppgick till 76 mnkr per augusti vilket även är prognosen 
för helåret. Det är en förbättring med 67 mnkr mot budget. Prognosens positiva 
avvikelse mot budget förklaras främst av att vissa projekt har kommit längre och 
därmed fått uppdaterade kalkyler med förbättrade resultat samt att de avtalade 
intäkterna är högre än i budget. I flera av projekten ingår att staden investerar i 
gator, parker med mera. Detta innebär att framtida kostnader i form av räntor, 
avskrivningar och underhåll.  

SKATTEINTÄKTER 
Skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som kom 
22 augusti är något bättre än den från maj. Prognosen är en förbättring med 9,7 
mnkr mot årets budget trots att byggbonusen försvann. Augustiprognosen är 20 
mnkr bättre än prognosen i maj. Orsaken till förbättringen är framför allt att 
slutavräkningen för 2018 har en positiv korrigeringspost på 44 kronor per 
invånare efter att 98,5 % av deklarationerna är klara. Skatteunderlagsprognosen 
för 2019 års skatt förbättras med 91 kronor per invånare. Staten har skjutit till 195 
mnkr för unga asylsökande som ett generellt statsbidrag beräknat på antal unga 
asylsökande i kommunerna, där Västerås har fått 3,2 mnkr.   

Skatteintäktsökningen kommer enligt SKL att vara cirka 359 mnkr nästa år. 
Regeringen har lagt fram det nya kostnadsutjämningssystemet som lagrådsremiss 
för beslut före årsskiftet. Effekter av det fanns inte med i beslut om årsplan 2020. 
Bedömningen av vad Västerås stad förlorar är ca 116-117 mnkr, enligt beräkningar 
från vårens remissförslag. Den nya kostnadsutjämningen kommer att införas 
under tre år. De kommuner som förlorar i utjämningssystemet kommer att 
maximalt förlora 250 kr per invånare och år.  Bedömningen är därför att Västerås 
stad förlorar 38,5 mnkr 2020, totalt 77 mnkr till 2021 och 116 mnkr 2022 om det 
införs redan till årsskiftet enligt förslaget. 1 oktober kommer SCB:s beräkning för 
det förslag som ska beslutas att vara klart, det kan betyda mindre förändringar av 
beloppet för Västerås stad.  

I samband med beslut om revidering av årsplan 2020 i december, kommer 
skatteunderlagsprognosen ses över. Det kan vara aktuellt att göra justeringar i 
årsplan 2020 för att klara beslutat resultat på 128 mnkr.  
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FINANS 

Finansnetto 
Stadens finansnetto är 148 mnkr per augusti. Budget för perioden är 39 mnkr. Den 
huvudsakliga förklaringen till det stora överskottet är att marknadsvärdet av 
orealiserade vinster för stadens tillgångsförvaltning ska tas till resultatet enligt ny 
lagstiftning.  Exklusive dessa poster är finansnettot för augusti 28 mnkr. 
Prognosen för året är 106 mnkr jämfört med årets budget på 58 mnkr. Exklusive 
prognosen för orealiserade vinster i tillgångsförvaltningen är prognosen 44 mnkr, 
det vill säga 13 mnkr sämre än budget. Huvudsakliga förklaringen är att ingen 
utdelning ges från Stadshus AB under året. På plussidan finns en extra utdelning 
från Mälarhamnar, obudgeterade aktieutdelningar i Kulturfonden och 
Asökviksfonden samt ett högre räntenetto för stadens upplåning och 
vidareutlåning.  

Räntebärande nettotillgång 
Per 31 augusti 2019 var stadens 
nettotillgång 1 421 mnkr. 

Stadens kapital- och 
räntebindning 
Kapitalbindningen för staden 
var per 2019-08-31 2,3 år. 
Räntebindningen var 2,9 år. 
Reglerna för löptids-fördelning 
är uppfyllda, enligt stadens 
styrande dokument. 

Stadens upplåning 
Upplåningsform Rambelopp mnkr 2019-08-31 mnkr 

Kommuncertifikat 4 000 1 747 

Europeiskt certifikatprogram 5 000 0 

Obligationsprogram MTN 9 000 8 370 

Bilateral upplåning 300 

Summa 18 000 10 417 

Kommunkoncernens kapitalförsörjning och skuldförvaltning är centraliserad till 
stadens internbank. All upplåning och riskhantering sker i stadens namn med 
vidareutlåning till de kommunala bolagen.  
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Förvaltning av pensionsmedel 
Sedan 1999 har staden en pensionsfond som är avsedd att minska den långsiktiga 
likviditetsbelastningen till följd av ökande pensionsutbetalningar. Totalt har 435 
mnkr investerats. Marknadsvärdet är per 2019-08-31 ca 968 mnkr vilket 
motsvarar en ökning med 12,6 % under året. Portföljens fördelning av 
tillgångsslag följer tillåtna intervall. 

Pensionsportfölj  

Tillgångsslag Innehav mnkr Regler Innehav % 

Aktier 614 35 % - 65 % av tot innehav 63 % 

Räntebärande 353 35 % - 60 % av tot innehav 37 % 

 

 

Kreditbetyg 
Västerås stad har högsta möjliga kreditbetyg, AAA med stabila utsikter från 
kreditvärderingsinstitutet S&P Global ratings. Kreditbetyget bekräftades senast i 
september 2019 och motiveras bland annat av stadens mycket goda likviditet. 
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Prognos nämnder 
Individ- och familjenämnden (-170 mnkr). Totalt beräknas ett underskott på -170 
mnkr för 2019. Obalanserna finns i samtliga verksamhetsområden. Sammantaget 
har nämnden beslut om åtgärder för 39 mnkr för att bromsa kostnadsutveck-
lingen. Åtgärderna ingår i underskottet på -170 mnkr. I september fattade 
nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med drygt 20 
förslag till nya åtgärder. Den totala besparingseffekten för de nya åtgärdena är 
preliminärt beräknad till 49 mnkr, dock väntas effekten till största del komma 
först 2020 och 2021. Flera av åtgärderna ska utredas mer för att bedöma 
konsekvenser och/eller full potential av besparing (till exempel stänga boenden 
och införa välfärdsjobb).  

Inom barn- och ungdomsvården är det fortsatt höga kostnader för institutionsvård 
och familjehemsvård och budgetavvikelsen uppgår sammantaget till -84 mnkr. 
Totalt har nämnden beslut på åtgärder för 9 mnkr för barn och unga. Åtgärder 
som har införts har gett effekt, men eftersom inflödet av antalet ärenden har ökat 
med 50 % inom ungdom jämfört med 2018 fortsätter kostnaderna att öka. 
Satsning på öppenvård och minskning av konsultköp är några av åtgärderna. 

 

Missbruksvården är vid jämförelse med andra kommuner dyrare i Västerås och 
budgetavvikelsen prognosticeras till -50 mnkr. Antalet personer som vårdas 
externt har minskat och köpta boendeplatser har halverats jämfört med för ett år 
sedan. Nya riktlinjer för sociala bostäder har tagits fram. Lägenheter som inte 
behövs sägs upp snabbare för att minska tomhyror. Dagverksamhet finns på 
Returfabriken för att hålla missbrukare i sysselsättning. Total räknar nämnden 
med en besparingseffekt på 13 mnkr för åtgärder inom område missbruksvård. 
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För våld i nära relation ökar kostnaderna för skyddat boende och prognosen är ett 
underskott på -15 mnkr. Dygnskostnaden är dyrare än budgeterat och antalet 
placeringar ökar. Medföljande barn i placeringarna ökar kostnaderna. Antalet 
hjälpsökande har fortsatt öka med 18 % under 2019 jämfört med 2018. Åtgärder 
som förväntas ge besparingar på 10 mnkr har börjat genomföras, exempelvis 
personalförstärkning som gjort det möjligt att tidigare hitta rätt nivå på skyddet. 
En hög andel av placeringarna är av hedersrelaterad karaktär. Dessa personer har 
ett fortsatt mycket högt skyddsbehov och en stor andel har medföljande barn.  

Inom ekonomiskt bistånd har en fördjupad analys gjorts. Ekonomiskt bistånd har i 
tidigare prognoser följt budget. Bedömningen är ett underskott på -10 mnkr då en 
förskjutning sker mot en ökning av familjer med många barn som söker stöd, 
vilket ökar snittkostnaden per utbetalt hushåll. En annan orsak till att kostnaderna 
förväntas öka är de förändringar som skett hos Arbetsförmedlingen och att 
aktivitetsstöd dragits ner.  Nämnden har ett antal åtgärder som ska bromsa 
utvecklingen och vända kostnadsökningen. Det gäller den koordinerande och 
kontinuitetsskapande rollen runt klientens situation, fortsätta göra hembesök för 
att följa upp gjord planering, samverkan kring arbetsmarknadsenheten kring 
svenskakunskaper och deltagande i SFI.  Ett intensifierat arbete med stadens 
arbetsmarknadsenhet är nödvändigt när arbetsförmedlingen inte är lika aktiva 
längre. Under vintern väntas förvaltningen införa digital ansökan för ekonomiskt 
bistånd som ett led i effektiviseringen.  

Flyktingmottagningen redovisar ett överskott för den flyktinggrupp som kom 
2016. Orsaken är att då gruppen var så stor 2016, 1310 personer mot årets 
prognos på 850 flyktingar, kan resurser samnyttjas och skapa effektivitet.  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning (-15mnkr) förbättrar sin 
prognos mot tidigare. Ny prognos är ett underskott på -15 mnkr mot årets budget. 
Underskottet förklaras av större avvikelser för insatser med stöd av LSS. Köpta 
placeringarna för vuxna beräknas göra ett underskott med -19 mnkr på grund av 
att nämnden inte kunnat tillgodose behoven på hemmaplan för personer med 
mycket komplexa behov. Kostnaderna för personlig assistans enligt LSS fortsätter 
att öka men kostnaden dämpas av att personlig assistans enligt socialförsäkrings-
balken beräknas göra ett överskott. Förvaltningen har fått återsökta medel från 
Migrationsverket samt föregående års uppbokning av kostnader från 
försäkringskassan blev inte så kostsam som beräknats. Dessutom har antalet 
ärenden minskat.  

Åtgärder som vidtagits är sänkt ersättning för personlig assistans för kommunala 
beslut till 95 % av den statliga schablonen (ca 3,5 mnkr), sänkt ersättning till 
gruppbostäder inom egenregin (5,3 mnkr) samt sänkt ersättningen för daglig 
verksamhet till egenregi (6,4 mnkr). Utöver det har budgetramen sänkts för 
utskrivningsklara patienter, kontaktperson, ledning, bostadsanpassning, 
boendestöd och sysselsättningsverksamheten. Rationaliseringarna har börjat ge 
effekt. Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans har dämpats efter beslutet 
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om att sänka timersättningen till utförarna. Inom egenregin har aktiv 
bemanningsplanering med översyn av scheman och effekter av minskad 
beläggning på korttidsverksamheten medfört att personalkostnaderna kan hållas 
nere. Prognosen för egenregin är + 5 mnkr. Samtliga åtgärder finns i den totala 
prognosen på -15 mnkr.  

 
Antalet personer som har personlig assistens har ökat med 75 % på fyra år. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en prognos på -33 mnkr mot 
budget, vilket är en försämring mot föregående prognos med 8 mnkr. Orsakerna 
är bland annat att det är fler elever än planerat i årsplan 2019 i gymnasieskolan, 
en fördyring med 16 mnkr. Dessutom har underskottskompensation betalats ut 
efter en dom i förvaltningsrätten med 5,8 mnkr. Den kommunala gymnasieskolan 
visar en prognos på -9,5 mnkr beroende på färre elever och högre lokalkostnader 
än budgeterat. De kommunala vuxenutbildningarna gör ett resultat på -3,5 mnkr 
på grund av uteblivna starttillstånd med återkrav på utbetalade statsbidrag som 
följd. 

Tekniska nämnden har en prognos på -10,5 mnkr som beror på höga kostnader 
för vinterväghållning samt en ny avgift för dagvatten från Mälarenergi. Nämnden 
har fått ett extra bidrag av kommunstyrelsen för att åtgärda akuta potthål i 
gatorna med 0,9 mnkr. Arbetet sker löpande under den frostfria delen av året. 
Reserven på 3 mnkr för tillköp av kollektivtrafik nyttjas till att ersätta 
Svealandstrafiken och Region Västmanland för fördyring av busstrafiken vid 
avstängningen av Vasagatan under sommaren. 

Äldrenämnden har en prognos på -5 mnkr mot budget. Beställarverksamheten 
beräknar ett överskott på 23 mnkr. Bland annat finns ett större prognosticerat 
överskott på 12 mnkr för ej använda medel avseende personalpolitiska åtgärder. 
Det beräknas ingen kostnad för utskrivningsklara patienter och utbetald 
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ersättning för hemtjänst minskar på grund av lägre volymer än budgeterat. 
Prognosen för egenregin bedöms till -28 mnkr. Avvikelsen finns huvudsakligen 
inom ordinärt boende och då främst inom hemtjänsten. En anpassning har skett i 
verksamheterna för att statsbidraget för ökad bemanning har tagits bort, vilket 
innebar ett intäktstapp på 14 mnkr för egenregin. Anpassningar som gjorts har 
medfört att verksamheten särskilt boende visar en prognos på +1 mnkr. 

Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner på 16 enheter inom egenregin. 
Åtgärdsplanerna ska bidra till att förbättra resultatet/prognosen för helåret 
motsvarande 15 mnkr, varav ca 10 mnkr bedöms vara genomförda till och med 
augusti. Åtgärderna är inräknade i prognosen ovan för hela nämnden och ingår i 
den totala prognosen på -5 mnkr. Det handlar om schemaöversyn, minskad 
vikarieanvändning och neddragning av tjänster.  

Kommunstyrelsen beräknar ett överskott mot budgeten på 10 mnkr. 
Huvudsakligen beror detta på den översyn av administrativa kostnader som pågår 
där effekten börjar synas i form av lägre lönekostnader.  

Grundskolenämnden beräknar göra 13 mnkr i överskott. Överskottet beror på 
färre barn i grundskolan och i fritidshem än i årsplan 2019. Den kommunala 
utföraren gör också ett överskott för den verksamheten på grund av svårigheten 
att få tag i rätt kompetens. Grundsärskolan har ett underskott. 
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Prognos 2019 per nämnd, mnkr 

Nämnder 
Utfall tom 

augusti
Prognos 

2019
Årsbudget 

2019 
Prognos-
avvikelse Utfall 2018

Äldrenämnden -1 021 -1 544 -1 539 -5 -1 440
Nämnden för funktionsnedsatta -560 -841 -826 -15 -815
Förskolenämnden -650 -974 -975 1 -950
Grundskolenämnden -1 230 -1 876 -1 889 13 -1 790
Utb o Arb.markn.nämnden -580 -857 -825 -33 -777
Skultuna kommundelsnämnd -77 -117 -117 0 -114
Individ- och familjenämnden -644 -988 -818 -170 -902
Individ- och familjenämnden, flykting 32 47 0 47   
Nämnd Idrott, fritid och förebyggande -178 -270 -266 -4 -171
Kulturnämnden -128 -197 -196 -1 -189
Tekniska nämnden -295 -448 -438 -10 -413
Fastighetsnämnden 24 2 7 -5 11
Fastighetsnämnden, exploatering 76 76 9 68 113
Fastighetsnämnden, reavinster 19 19 0 19 185
Kommunstyrelsen -119 -202 -211 10 -203
Byggnadsnämnden -17 -28 -26 -2 -27
Miljö-o Konsumentnämnden -14 -22 -22 0 -20
Överförmyndarnämnden -10 -15 -15 0 -9
Valnämnd -5 -5 -5 0 -7
Kommunrevision -2 -4 -5 0 -4
Totalt nettoresultat per nämnd -5 379 -8 243 -8 158 -86 -7 524
Centralt staden 51 -123 -175 52 -262
Totalt staden -5 328 -8 367 -8 333 -34 -7 786

Individ- och familjenämnden redovisas på två rader för att flyktingverksamheten ska synas separat. Samma gäller 
fastighetsnämnden, för att reavinster och exploateringsverksamheten ska kunna utläsas separat. 

Prognosen för verksamhetens nettokostnader är 34 mnkr sämre än budget. 
Exklusive finansförvaltning är avvikelsen -86 mnkr mot årets budget. Det är främst 
individ- och familjenämnden som har ett stort underskott, men även utbildning- 
och arbetsmarknadsnämnden och nämnden för personer med funktions-
nedsättning bedömer att de får stora underskott. 
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Investeringar 

PERIODENS INVESTERINGAR 
Periodens investeringar uppgick till 636 mnkr inklusive exploatering. Det 
motsvarade 39 % i genomförandegrad. Framförallt var det låg genomförandegrad 
för boende och hamnens utveckling. Samtidigt innebär utfallet drygt 100 mnkr 
mer i investeringar än motsvarande period föregående år. 

Invigningen av nya badhuset på Lögarängen skedde i juni. Hela entreprenaden 
med nya parkeringsytor är inte färdigställd. Byggnation av det nya utomhusbadet 
på Lögarängen pågår och det ska vara klart nästa sommar. Under hösten ska 
byggnation av nya omklädningsrum på Bäckby starta.  

Byggnation av ett korttidsboende för LSS med 12 lägenheter pågår. Det beräknas 
vara klart före årsskiftet. På Öster Mälarstrand har det första spadtaget för 
äldreboende tagits och boendet planeras vara färdigställt hösten 2021. 

Byggnationen av konceptförskolor fortsätter. Förskolan Malmen på Gäddeholm 
invigdes till höstterminen. Brandthovda förskola utökades efter en omarbetning 
av projektet. Byggnation har startat och inflyttning planeras till slutet av 2020.  

Den enskilt största investeringen i grundskolor är moderniseringen av Irstaskolan. 
Nuvarande Irstaskola ersätts av en ny skolbyggnad som rymmer lika många barn 
som dagens skolbyggnad för årskurs F-6. Den nya byggnaden ska vara klar nästa 
sommar. Projektering av Irstaskolan etapp 2, som omfattar högstadiet pågår. 

För att kunna erbjuda merparten av låg- och mellanstadieelever plats på sina 
närområdesskola etablerades paviljongslösningar på sex skolor. Planering pågår 
för att installera nya paviljonger på ytterligare två skolor i år och två 2020.  

Den nya F-3- skola på Gäddeholmsområdet Malmen invigdes till höstterminen.  

Rönnbyskolans om- och tillbyggnad och byggnation av den nya Mälarparksskolan 
har startat. Rönnbyskolan ska vara klar till höstterminen nästa år och 
Mälarparksskolan ska vara klar vid höstterminstart 2021. 

Ombyggnation av Hamreskolans matsal, köken på Piltorpsskolan och 
Brandthovdaskolan påbörjades under sommaren och färdigställs inom kort. 

Ombyggnation av Blåsboskolan startar under hösten.  

Upphandlingen av ombyggnationen av Rudbeckianska gymnasiets storkök och 
matsal överklagades. Upphandlingen avbröts eftersom det inte var möjligt att 
genomföra ombyggnationen under sommaren. Ny upphandling kommer 
genomföras, så att ombyggnationen kan genomföras nästa sommar.  

I hamnen pågår renovering av energikaj. Hela kajanläggningen byggs om för att 
kunna ta emot större fartyg. Det kommer färdigställas under 2020. 

De största park- och gatuinvesteringarna är satsningen på en faunapassage vid 
Slottsbron. I samband med det renoverades även stenmurarna utmed Svartån och 
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gång- och cykelstråket utmed Svartån. Under året genomförs en stor satsning på 
de offentliga park- och aktivitetsmiljöerna vid Bäckby. Byggnationen av en 
planskild korsning vid Johannisbergsvägen ska påbörjas för drygt 20 mnkr. Cirka 
50 mnkr satsas på gatuunderhåll, där upprustningen av Vasagatan är ett större 
projekt. Upprustningen av torgytorna vid Växhuset ska påbörjas under hösten. 
Ombyggnationen av korsningen Sjöhagsvägen/Djuphamnsvägen färdigställdes 
under sommaren.  

INVESTERINGSPROGNOS 
Prognosen för årets investeringar är 1 320 mnkr, vilket innebär 326 mnkr lägre 
utfall än årets budget 1 646 mnkr. Det medför en genomförandegrad på 80 %. 
Cirka 14 mnkr i bidrag för projekt som genomfördes förra året medför en minskad 
investeringsutgift. 

De områden som minskar är hamninvesteringar 109 mnkr, fastighetsinvesteringar 
för grundskola 47 mnkr och för gymnasiet 14 mnkr samt idrottsinvesteringar som 
bedöms bli 17 mnkr lägre. Övriga fastighetsinvesteringar och energispar-
investeringar bedöms bli 42 mnkr lägre. Investeringar för extern hyra bedöms bli 
10 mnkr mer än budget och exploateringsinvesteringar cirka 12 mnkr lägre än 
budget.  

Lögarängsbadet bedöms kosta mindre än budget, pga lägre produktionskostnad 
och felaktig fördelning av budgeten. Läktare vid Tillberga idrottshall kommer inte 
att byggas i år. Upphandlingen avbröts på grund av för dyra anbud.  

Den nya förskolan på Branthovda utökades från fyra till åtta avdelningar och 
senarelades därför. 

Investeringar inom infrastruktur bedöms bli 52 mnkr lägre än budget. 
Faunapassage Falkenbergska kvarnen, vattenpark Johannisberg och Västerleden – 
är försenade projekt inom infrastruktur.  Välljärnsgatan, Kopparbergsvägen, 
Sjöhagsvägen och Hörntorpsvägen fick 14 mnkr i bidrag för utförd investering 
förra året. Byggnationen av Björnöbron startar något senare och årets investering 
minskar i omfattning. Upprustningen av Viktor Larssons plats påbörjas senare och 
årets etapp av Lögarängsbadet, är försenad. Årets investering blir därmed lägre.  

Att investeringarna i hamnen minskar beror framförallt på senareläggning av 
investeringar i kajkonstruktion och oljeanläggning på land. Projekten som avser 
kajkonstruktioner och muddringen pågår under året.  

EXPLOATERINGSINVESTERINGAR 
Årets exploateringsinvesteringar som hittills är genomförda omfattar totalt 58 
mnkr. Prognos för helåret är cirka 137 mnkr, 11 mnkr lägre än årets budget. De 
större investeringarna som genomförs under året är bland annat investeringar i 
Stadsträdgården. På Öster Mälarstrand detaljplan 4, har en tomträtt inköpts, 
vilket ökar investeringen.  
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Investeringar Utfall 
tom 

augusti

Budget 
2019

Prognos 
2019 

Genom-
förande-

grad 

Fastigheter- grundskola 149,6 371,2 324,2   
Fastigheter- förskola 40,3 47,6 42,0   
Fastigheter- gymnasiet 5,8 23,0 8,5   
Kulturfastigheter 0,0 3,0 0,5   
Idrottsfastigheter 101,2 143,2 126,0   
Energiinvesteringar fastigheter 17,3 54,0 25,0   
Boenden (äldreboenden) 35,5 140,4 126,7   
Exploateringsinvesteringar 58,4 148,6 136,9   
Hamnen 35,9 221,4 112,4   
Hamnen, externa hyresgäster 36,4 75,0 85,0   
Övriga fastighetsinvesteringar 6,8 40,5 27,0   

Fastighetsnämnden totalt 487,1 1 267,9 1 014,2 80,0% 
Infrastruktur ordinarie 43,9 90,7 88,0   
Infrastruktur strategisk 45,2 147,4 98,2   

Tekniska nämnden totalt 89,1 238,1 186,2 78,2% 

Övriga nämnder  59,6 140,4 119,3 85,0% 

          

Total nettoinvestering  635,8 1 659,4 1 320,2 79,6% 
 

 

  



 

 

VÄSTERÅS STAD Delårsrapport per 31 augusti 2019 Västerås stad 
 
 2019-10-28 

31 

Bolag och kommunalförbund 

Sammanfattning av respektive bolags delårsrapport 2019 

VÄSTERÅS STADSHUS AB 
Bolaget är moderbolag i koncernen. Bolaget arbetar aktivt som ett verktyg för 
ägarens uppsikt och uppföljning av dotterbolagens verksamheter samt verkar för 
en ökad samverkan och effektivisering. Bolaget bedriver ingen annan verksamhet. 

De finansiella intäkterna har ökat med 10,3 mnkr jämfört med budget beroende 
på ökad utdelning från Mälarenergi från 58 mnkr till 68,3 mnkr. Den ökade 
utdelningen beror på en trigger som finns i ägardirektivet och som ger en större 
utdelning om Mälarenergi förbättrar sitt resultat. Mimers utdelning uppgår till 1,4 
mnkr och är i nivå med budget och ägardirektivet.  De finansiella kostnaderna 
beräknas blir 0,6 mnkr lägre än budget beroende på att bolaget inte lämnat någon 
utdelning på 2018 resultat. Resultat efter finansiella poster beräknas bli 10,8 mnkr 
bättre än budget beroende på ovanstående förbättringar. 

MÄLARENERGI AB 
Det prognostiserade resultatet är 393 mnkr, 33 mnkr bättre än budget. 
Affärsområde Värme har ett högre prognostiserat resultat jämfört med budget då 
de gynnats av vädret i början av året och höga elpriser gällande elförsäljning men 
tvärtom gällande värmeförsäljningen. Anläggningarna har haft lägre tillgänglighet 
jämfört med årets början. Det är framför allt Block 6 som förlängde 
revisionsperioden samt har haft två haverier vilket medfört lägre hantering av 
avfallstjänster. Affärsområde vatten gör ett bättre resultat som kommer att 
fonderas för framtida investeringar. Affärsområde Elhandel ökar prognosen 
jämfört med budget, det gäller även för dotterbolagen Fibra och Elnät. Höjd 
prognos är bland annat till följd av högre volymer och elpriser, högre nätintäkter 
och fler anslutningar men även lägre personal- och avskrivningskostnader. Det går 
sämre för Vattenkraften på grund av låg tillrinning till kraftstationerna. Även hos 
affärsområde Energitjänster går det sämre än budget där orsaken är sänkta 
försäljningsnivåer och olönsamma avtal som har tecknats tidigare år.  
Kassaflödet för året är negativt, 680 mnkr, beroende på investeringsutgiften för 
Block 7. Fokus framåt ligger på att arbeta med att minska det negativa kassaflödet 
för affärsområde Vatten och dotterbolaget Elnät. 

Styrelsen för Mälarenergi beslutade i augusti att stänga ner Panna 1 och 2 med 
tillhörande system. Bedömningen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
lägga ner stora resurser på Panna 1 och Panna 2. Mälarenergi har tillräcklig 
reservkapacitet om något oförutsett inträffar. 

Renovering av skorstenen på Kraftvärmeverket pågår. Renoveringen innebär att 
skorstenens fönster saneras från PCB samt att betongkonstruktionen lagas, 
impregneras och målas om i befintliga färger. Nu när Mälarenergi lämnar de 



 

 

VÄSTERÅS STAD Delårsrapport per 31 augusti 2019 Västerås stad 
 
 2019-10-28 

32 

fossila bränslena bakom sig kommer skorstenen inte längre att användas vid 
ordinarie produktion.  

Delägarna, Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB, 
meddelade övriga delägare den 4 juni att de inte avser att förlänga respektive 
upplåtelseavtal samt lämnar det samägda bolaget Fibra AB.  

Block 7 har börjat driftsätta utrustningen. Den största motorn, rökgasfläkten är nu 
igång. Motorn till fläkten har testats med gott resultat på 90 procent av sin 
maximala kapacitet. Arbetet går nu vidare med att driftsätta fler delar. Provdrift 
kommer att ske av hela anläggningen under hösten. 

Flytt till nya lokalen, Navet, kommer att ske vid årsskiftet.  

BOSTADS AB MIMER 
Resultatet per den sista augusti uppgår till 99 mnkr att jämföras med budget på 
90 mnkr. Hyresökningarna blev 2,45 % mot budgeterade 2,5 %, vilket gör att 
hyresintäkterna visar ett minus efter de tre första månaderna på 5 mnkr vilket 
håller i sig resten av året. Det finns även ett negativt underskott för hyresbortfall 
för lägenheter som inte beräknas hämtas in. De övriga intäkterna är högre 
beroende på försäkringsintäkter för skador. Snöröjningen har varit mer frekvent 
än budgeterat vilket ger högre kostnader. Kostnaderna för avskrivningar är lägre 
än enligt budget på grund av förseningar i färdigställande av nyproduktion och 
ombyggnation. Finanserna uppvisar också en positiv avvikelse då förseningarna 
gjort att lånebehovet inte varit lika stort och kostnader är därmed lägre. Bolaget 
ligger även på en lägre räntebana än budgeterat efter flytt av lånen till 
internbanken. Prognosen för året är 138 mnkr, 5 mnkr bättre än budget. 

Mimer kommer under 2019 färdigställa 401 lägenheter, vilket är långt över 
ägardirektivens mål om att nyproducera 200 lägenheter per år. Under nästa år 
kommer inga lägenheter att färdigställas även om många är under produktion. 
Under 2018 påbörjade Mimer att ta betalt för parkeringar för att minska 
subventioneringsgraden från bostadshyran samt att parkeringarna ska täcka sina 
egna kostnader. Mimer arbetar för att uppfylla ägarens krav på 3 % i lönsamhet 
men ser att det kan vara svårt att nå detta år 2020.  

Bostads AB Mimer har under året färdigställt Välljärnet på Bäckby med 160 
mindre lägenheter. Detaljplanen för Bäckby Centrum togs under förra året och 
byggnation ska mycket försenat komma igång under oktober månad för 105 
lägenheter och en ICA-butik. Förseglet är under projekteringsstadium. 
Klippblocket har byggts på Vetterslund. Det pågår en hel del rot-projekt bland 
annat i 296 lägenheter på Vetterstorp, i kvarteret Josef, Kåre, Ivar och på Gryta.  

Inflytt till det nya kontoret Navet kommer att ske kring årsskiftet, då alla 
verksamheter kommer att finnas under ett tak.  

Ett led i arbetet med stadsdelsutveckling utifrån socialt ansvarstagande är 
satsningen Kvinna för Bäckby. Åtta långtidsarbetslösa kvinnor som bor i Mimers 
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lägenheter har anställts för att jobba med lokalvård och bidra till att skapa ett 
tryggare och trivsammare Bäckby. Under sommaren hölls för femte året i rad 
Summerworks. Ett program där tonåringar boende hos Mimer får chans till 
sommarjobb och samtidigt även lära sig mer om arbetsmarknaden. 

NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB 
Bolaget ser inte att ytterligare bespararingar eller rationaliseringar än de som är 
gjorda, är möjliga att göra utifrån att verksamheten ska drivas affärsmässigt och 
med fokus på säkerhet. Prognosen är efter dessa åtgärder totalt något bättre än 
årets budget. Bolaget har genomfört en benchmarking gentemot andra 
jämförbara flygplatser vad gäller bolagets personalkostnader samt antal 
årsarbetare, där Nya Västerås flygplats AB har avsevärt lägre personalkostnader 
och även en mindre organisation. Bolaget har under första delen av året haft stora 
problem med väderlek vilket avspeglar sig i posten teknisk drift och en 
kommersiell operatör har under perioden juli till december ställt in ett antal 
flygningar på grund av problem med flygplanstypen Boeing 737 Max. Detta får 
negativa effekter på såväl intäkterna i form av flygplatsavgifter samt försäljning till 
passagerare, då antalet budgeterade passagerare under året sjunker med ca 6 700 
årsresenärer.  

Ledningen för bolaget arbetar aktivt för att öka verksamheten på flygfältet. Det 
sker kontinuerliga möten med potentiella operatörer men generellt brukar det ta 
2–5 år innan en etablering av en ny linje är på plats.  

Stockholm-Västerås flygplats är tillsammans med övriga regionala flygplatser med 
i Projektet Grön Flygplats, där de övergripande målen är att markant minska 
koldioxidutsläppen, samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda 
el-flygplan efterhand som tekniken utvecklas.  

För att nå uppsatta ekonomiska ägardirektiv för år 2019 behöver bolaget öka 
omsättningen med ca 10 mnkr sista tertialet, prognosen för omsättningen för året 
är ca 19,0 mnkr. 

Senare i höst är det huvudförhandling i mark-och miljödomstolen gällande ett nytt 
miljötillstånd som ligger till grund för vilken typ av flygtrafik som kan förekomma 
på flygplatsen och under vilka tider på dygnet. För att möta ägardirektivet om att 
utveckla skolflygsverksamheten krävs ett nytt miljötillstånd då nu gällande 
tillstånd slår i taket vad gäller skolflygsrörelser och begränsar så väl befintliga 
flygskolors verksamhet som nyetableringar. 

VÄSTERÅS PARKERINGS AB 
Bolagets resultat den 31 augusti, uppgår till 1,5 mnkr vilket jämfört med 
periodens budget är ett periodöverskott om 1,6 mnkr. Såväl rörelseintäkter som 
driftskostnader i bolaget beräknas bli lägre än budgeterat på grund av en 
förändrad debiteringsmodell från tekniska nämnden. Fortsatt låga 
marknadsräntor gynnar bolaget genom att räntekostnadsutfallet understiger 
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periodbudgeten. Ny prognos för Västerås Parkerings AB är 0,6 mnkr en förbättring 
med 0,8 mnkr. 

Totalt uppgår nu bolagets upparbetade investeringar till 193 mnkr sedan bolags-
bildandet 2016. 138 mnkr av det investerade beloppet avser parkeringshuset 
Däcket. Under det första tertialet 2019 har investeringar skett med 55 mnkr i 
parkeringshuset Dockan. Beläggningen och intäkterna i Däcket har varit och 
fortsätter att vara stabila efter taxejusteringen. Schaktning för parkeringshuset 
Dockan blev klar i början av sommaren, med förseningar i tidsplanen.  

Västerås Stadshus AB godkände i maj en utökad investering för att anpassa 
verksamhetslokaler inom ramen för byggentreprenad. Det medförde att avtal 
kunde tecknas med hyrestagare för större delen av verksamhetslokalerna, som 
innebär att bolaget kommer att få hyresintäkter redan från drifttagandet av 
parkeringshuset. 

VÄSTERÅS MARKNAD OCH NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG AB (VMNAB) 
Bolagets resultat per den sista augusti blev bättre än budget. En hel del tjänster 
har varit vakanta eller obemannade. Cityfestivalen fick ett bra utfall genom 
slutsålda biljetter alla tre dagarna. Beläggningen på expectrum Work Hub har ökat 
och nu är intäkterna högre än budget. 

Prognosen pekar mot ett mindre budgetöverdrag. En hel del kostnader beräknas 
komma i slutet av året bland annat kommer bolaget att belastas med en 
engångspremie vad gäller avtalspension. Utvecklingspengar läggs på ny web-
portal, nytt bokningssystem samt uppgradering av arbetsmiljön inom Workhub. 
Satsningar kommer även att göras i samband med expectrums 5-årsjubileum, 
Musikhjälpens genomförande samt Nyårsfirandet.  

1 oktober stänger den fysiska turistbyrån och därmed avslutas biljettförsäljningen. 
Västerås Cityfestivalen slog besöksrekord. Damernas slutmatcher på storbilds-TV 
under fotbolls-VM var uppskattat och lockade många till Vasaparken. Summer 
Meet hade ungefär lika många besökare som tidigare år, men frustrationen var 
stor hos deltagarna på grund av den nya cruisingsträckan. 

VÄSTERÅS STADS STRATEGISKA FASTIGHETER AB (VSSF) 
Bolagets helårsresultat beräknas uppgå till 10,6 mnkr mot årets budget på 6,1 
mnkr. Förbättringen i prognosen beror till största delen på att kostnaderna för 
rivningen av ett förråd blir 7,5 mnkr lägre än budget.  Intäkterna beräknas blir 1,5 
mnkr lägre än budgeterat på grund av förändrade indexjusteringar och 
vakansgrader. 

I linje med affärsplanens mål om att Västerås stad har möjligheter att utifrån 
fastighetsägarperspektivet utveckla de utpekade exploateringsområdena, pågår 
dialog med staden kring olika fastighetsaffärer. Analyser sker kring vilka 
fastigheter som Staden bör förvärva och vilka fastigheter VSSFAB bör förvärva. 
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Arbete pågår för att fylla vakanser i Härdsmidet. Samtidigt pågår förberedelser för 
avyttring av fastigheten enligt tidigare beslut. 

STRÖMKÄLLAN AB 
Bolaget har ingen anställd personal. Fastighetsförvaltning och ekonomisk 
förvaltning utförs av teknik- och fastighetsförvaltningen på uppdrag av bolaget. 
Bolagets helårsresultat beräknas uppgå till 0,1 mnkr.  

Bolaget äger en fastighet, Strömkällan 1. Delar av marken arrenderas ut. Utöver 
det bedrivs ingen verksamhet på fastigheten. Bolaget ingår inte i Stadshus AB. 

MÄLARHAMNAR AB 
Periodens intäkter uppgick till 101 mnkr vilket är 11 mnkr mer än budget och där 
5 mnkr gäller engångsaffärer. Prognosticerade intäkter för 2019 uppgår till 147 
mnkr vilket är 12 mnkr mer än budget. Volymerna minskade något under 
sommaren och bör återhämta sig något under hösten. Indikationer finns om 
minskade volymer på grund av minskad efterfrågan, lågkonjunktur och 
omfattande reparationsarbeten hos kund.  

Prognosen är att driftkostnaderna blir 59 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. 
Kostnadsökningen beror på ökade kostnader för underhåll och reparationer på 
grund av högre timuttag för kran-/maskinparken, vilket även medför ökade 
kostnader för el, drivmedel och andra rörliga kostnader. Antalet årsarbetare 
beräknas vid årsskiftet uppgå till 74, vilket medför att personalkostnaderna ökar 
med 3 mnkr mot budget.  

Periodens resultat uppgick till 20 mnkr vilket är 11 mnkr mer än budget. 
Prognosen för året är 22 mnkr vilket är 8 mnkr mer än budget. Förbättringen 
beror på ökade intäkter under första halvåret och minskade kostnader för 
avskrivningar samt ränta. Kostnaderna ökar för underhåll, el, drivmedel, 
styrelsearvoden samt den del där personal går dubbelt under upplärning.   

Investeringsprognosen uppgår till 32 mnkr vilket är i nivå med budget.  

Enligt ägardirektivet ska avkastningen vara lägst 5 % på totalt kapital. Per 31 
augusti var den 12,5 % och prognosen för hela 2019 är 13,5 %.  

Soliditeten ska vara lägst 30 %. Per 31 augusti var den 61 % och prognosen för 
hela 2019 är 66 %.  

Mälarhamnar har under året arbetat fram verksamhetspolicy, affärs- och 
marknadsstrategi men också övergripande företagsmål. Med ny affärs- och 
marknadsstrategi, verksamhetspolicy samt värdegrund och uppförandekod är 
bolaget bättre rustat för framtida utmaningar. Målen tar sin utgångspunkt i 
kundnöjdhet, medarbetarengagemang, ekonomiskt resultat, ökade volymer och 
hållbarhet. 

Verksamheten i Mälarhamnar fortsätter att utvecklas i positiv riktning.  
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På nationell nivå ökar insikten om sjöfartens potential. En nationell samordnare 
för sjöfart, utsedd av regeringen, har lämnat en handlingsplan med förslag för 
stärkt sjöfart. Runt Mälaren vaknar också intresset för inlandssjöfart. 
Trafikkontroet i Stockholm har getts uppdraget att inventera möjliga kajlägen i 
Mälaren. Det behövs klara långsiktiga besked, styrmedel och avgiftslättnader. 
Annars fortsätter konkurrensen från lastbilarna att vara omöjligt svår. Volymerna 
finns fortsatt i regionen, både på export- och importflöden. Kapaciteten på land är 
ansträngd och klimatmålen svåra att nå.  

Bolagens resultat 

Resultat efter finansiella poster, 
mnkr 

Utfall tom 
augusti

Budget  
2019

Prognos 
2019 Avvikelse 

Bokslut 
2018 

Västerås stadshus AB 69,3 57,4 68,2 10,8 58,1 
Mälarenergi AB 262,7 360,0 392,6 32,6 350,4 
Bostads AB Mimer 97,7 132,8 138 5,2 341,9 
Nya Västerås flygplats AB -16,1 -23,8 -23,6 0,2 -25,9 
Västerås parkerings AB 1,5 -0,2 0,6 0,8 2,0 
VMN AB -7,9 -17,0 -17,4 -0,4 -17,0 
VSSF AB 4,0 6,2 10,6 4,4 7,1 
            
Strömkällan AB 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 
Mälarhamnar AB 19,7 13,1 22 8,9 25,0 

 

Sammanfattning av respektive kommunalförbunds delårsrapport 2019 

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND (MBR) 
MBRs resultat per augusti är 0,9 mnkr. Prognosen för året är ett underskott på 1,5 
mnkr, vilket är en förbättring mot föregående tertial som kan hänföras till ny 
pensionsprognos från KPA. En eventuell korrigering av pensionsålder medför 
förändring i kommande pensionsprognos och kan medföra stora svängningar i 
förbundets ekonomiska resultat för året.  

Investeringar i FIP-fordon (Första Insats Person), takcontainer på övningsfältet 
samt inventarieutbyte på RIB-stationerna har fortgått under perioden och uppgår 
till 2,9 mnkr. Investeringen gällande ombyggnaden av Vallby brandstation, för att 
tillskapa unisex omklädningsrum, kommer skjutas framåt i tiden. MBR:s likviditet 
är fortfarande god och inga lån har behövt tas för att kunna genomföra årets 
investeringar. 

Under perioden har MBR haft 1 210 larm jämfört med 1 389 för år 2018. Det 
pekar mot en lägre nivå på helåret jämfört med de tre föregående åren. Dock är 
nivån fortfarande högre än under åren 2012–2015. Trafikolyckorna minskar, men 
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ligger fortfarande på en hög nivå. Genomsnittet för åren 2016 - 2019 ligger 68 % 
högre än genomsnittet för motsvarande period, åren 2012 – 2015. 

Flen har gått med i Räddsam Mälardalen, vilket gör att MBR kan ha en inre 
befälstjänst mindre.  

Ett övertagande av ägandet av Vallby brandstation diskuteras med Västerås stad. 
Marksanering av övningsfältet Fågelbacken har också diskuterats med Västerås 
stad som påbörjar sanering under hösten.  

Ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst tas fram av beredningsutskottet för 
att skickas på remiss efter behandling i direktionen i höst.  Framtagande av en 
målbild 2025 för MBR gällande behov av resurser inklusive lokalisering av enheter, 
brandstationer och övningsmöjligheter har fortgått under perioden.  

MBR kommer att lämna en offert till Västra Mälardalens kommunalförbund om 
att ansluta sig till MBR. Frågan har även ställts till Nerikes Brandkår. 

VAFABMILJÖ 
Förbundet visar på ett resultat per sista augusti på 5 mnkr vilket är 6 mnkr sämre 
än budgeten för samma period. Prognosen för året är ett resultat på 1,6 mnkr, 
vilket är 4 mnkr lägre än budget. Intäkterna avviker med totalt -3,5 mnkr där 
orsaken är avgifterna då sluttäckingsutgifter inte genomförts vilket påverkar 
taxan. Kostnaderna bedöms öka för arbetskraft med 5 mnkr och övriga kostnader 
med 12 mnkr. De främsta orsakerna till avvikelsen är att kostnaden för inköp av 
påsar och säckar till insamling av matavfall har ökat på grund av högre inköpspris. 
Ökad kostnad för insamling och behandling av mat- grov- och restavfall samt 
ökade kostnader för pensionsavsättningar. Lägre kostnader för avskrivningar med 
15 mnkr mot budget räddar upp resultatet till stor del. 

2019 är andra året som VafabMiljö har ett samlat ansvar för medlems-
kommunernas hushållsavfall. Kommunalförbundet har övertagit nio olika 
taxekonstruktioner att förvalta från medlemskommunerna. Förbundets arbete 
pågår med att ta fram en gemensam avfallstaxa och avfallsplan. Dokumenten 
färdigställdes under 2018 och ligger ute i respektive medlemskommuns 
fullmäktige för beslut. Den nya avfallsplanen med gemensam taxa ska gälla från 
och med 2020. 

VafabMiljö kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra 
perspektiv: kund, medarbetare, samhälle & miljö och ekonomi. Perspektiven är 
långsiktigt målsatta och har underliggande delmål som ska stödja de långsiktiga 
målen.  

Den bedömda måluppfyllelsen per sista augusti är att målen för kundperspektivet 
delvis uppnås. Här mäts t ex andelen hämtningar efter överenskommelse och 
andelen nöjda kunder, och som har förtroende för Vafab. Vad gäller 
medarbetarperspektivet är bedömningen likaså att målet uppnås delvis. 
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Sjukfrånvaron är lite högre (4,5 %) än målet för 2019 (mindre än 4 %). 
Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 gav ett gott resultat 
men målen uppfylls endast delvis. För perspektiv Samhälle & miljö är den samlade 
bedömningen att målet uppnås delvis. VafabMiljö har inte riktigt nått upp till det 
antal positiva pressutskick som ska nås under året. Men lakvattenmängderna 
minskar på 3 av 5 avfallsanläggningar. Vad gäller perspektiv ekonomi uppnås 
delmålet delvis. Soliditeten ökar och skuldsättningsgraden minskar, men inte i den 
takt som är önskvärd. Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett 
marginellt positivt utfall. 

VÄSTMANLANDSMUSIKEN 
Resultatet per 31 augusti är -0,2 mnkr. Prognos för helår visar på ett resultat om  
-1,2 mnkr. Självfinansieringsgraden är vid delårsbokslutet 17 %, med goda utsikter 
att nå målet om 20 % vid årets slut. Produktionsintäkterna och övriga intäkter för 
våren har inte nått helt upp till budget, samtidigt som kostnader för egen 
konstnärlig personal ligger över budgeterad ram. Kostnader för övrig egen 
personal, lokaler och andra utgiftsposter följer i stort sett budget, med undantag 
för oförutsedda samt icke budgeterade kostnader för pensionspremier. 

Årets produktionsverksamhet har hittills genererat cirka 51 % av den förväntade 
årsintäkten. Resultatet är något lågt i förhållande till budget men bedöms kunna 
nå ett resultat i närhet av budget för produktionsverksamheten om höstens 
evenemang genererar goda intäkter. Under 2019 har tre större akuta 
fastighetsåtgärder genomförts som har bokförts som investeringar. Dessa 
kostnader visar på det ökade behovet av den del av underhåll av fastigheten som 
vilar på hyresgästen. En investering har gjorts i ett nytt högtalarsystem i Stora 
salen, som blev installerat och intrimmat i början av hösten. I och med detta kan 
Konserthuset erbjuda ljudförhållanden av yppersta klass. 

Den ekonomiska likviditeten är god inom Västmanlandsmusiken. Huvudmanna-
intäkterna från Västerås stad faktureras månadsvis i stället för tertialvis för att 
säkerställa ett jämnt kassaflöde.  Bedömningen utifrån aktuell helårsprognos är 
dock att balanskravet inte kommer att uppfyllas under 2019.  

Sammantaget är prognosen för att uppnå verksamhetsmålen god. Aktiviteter och 
planering ligger i linje med målen. Västmanlandsmusiken kommer att vara värd 
för flera större musikevenemang och festivaler under 2020.  
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VÄSTMANLANDS TEATER 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 mnkr (1,5 mnkr). 

Verksamhetens intäkter för perioden är lägre än föregående period på grund av 
en ny periodiseringsprincip. Produktionskostnaderna är lägre mot föregående år 
beroende på föregående års höga kostnader på föreställningen Taube today. I 
övrigt ligger periodens kostnader i linje med förväntat utfall. Teatern har en 
omsättning på ca 38 mnkr. Västerås stads del av omsättningen är ca 31 %, Region 
Västmanland 32 %, statliga bidrag 22 %. Resterande intäkter kommer från 
biljettintäkter och intäkter från caféförsäljningen. Detta förväntas öka ytterligare 
på grund av utveckling från ett teatercafé till en restaurangverksamhet. 
Västmanlands Teater erhöll i slutet av augusti ett stadigvarande serverings-
tillstånd, vilket möjliggjorts efter köksombyggnad. 

Prognosen har justerats och intäkterna har skrivits upp på grund av ökade 
biljettintäkter och högre anslagsuppskrivning än budget, samt bidraget från 
Kulturrådet. De övriga externa kostnaderna är justerat för ökade kostnader för 
ombyggnation av Teaterhusets café samt uppräkning av konsultkostnader. 

Tertialets resultat är bättre än budgeten och bättre än tidigare prognoser.  

Slutet på våren spelades de sista föreställningarna på stora scenen av En 
världsomsegling under havet, samt de sista utsålda turnéföreställningarna av 
Florrie. TV-inspelningen av Den Stora Branden premiärvisades 4 maj, och gav 
mycket eko i media. Teatern har ett nytt flerårigt samarbetsavtal med 
Kammarmusik-programmet vid Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens 
Högskola.  

Repetitioner och scenbygge inför höstens första premiärer Människor och 
Människor och Den Hemliga Resan har påbörjats. Ytterligare två premiärer följer 
under hösten. 

Under tertial två har också arbetet med en uppdaterad grafisk profil intensifierats 
och en översyn av informationshantering och -lagring har påbörjats. Ett äskande 
är lagt till Västerås stad för att kunna ansöka om att arrangera Scenkonst-
biennalen 2021. 

Kommunalförbundens resultat 

Resultat efter finansiella poster, 
mnkr 

Utfall tom 
augusti

Budget  
2019

Prognos 
2019 Avvikelse 

Bokslut 
2018 

Mälardalens brand och 
räddningsförbund 0,9 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 
Vafab Miljö 5,5 5,7 1,6 -4,1 7,8 
Västmanlandsmusiken -0,3 0,0 -1,3 -1,3 0,3 
Västmanlands teater 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 
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FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER 

Resultaträkning staden 

 
 

Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut
RESULTATRÄKNING, MNKR Not 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 365 1 545 1 993 2 025 2 407
Verksamhetens kostnader 2 -6 500 -6 490 -10 028 -10 092 -9 925
Avskrivningar 3 -193 -169 -298 -300 -268

Verksamhetens nettokostnader -5 328 -5 114 -8 333 -8 367 -7 786

Skatteintäkter 4 4 717 4 570 7 085 7 079 6 843
Generella statsbidrag och utjämn 5 918 803 1 360 1 376 1 227

Verksamhetens resultat 307 259 112 88 284

Finansiella intäkter 6 239 158 176 237 110
Finansiella kostnader 7 -90 -58 -118 -130 -88

Resultat efter finansiella poster 455 358 170 194 306

Extraordinära poster

PERIODENS RESULTAT 8 455 358 170 194 306
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Balansräkning staden 

 

BALANSRÄKNING, MNKR Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 17 509 14 349 16 269
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 0
Materiella anläggningstillgångar
  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 3 969 3 510 3 837
  Maskiner och inventarier 10 231 165 210
  Övriga materiella anläggningstillgångar 1 042 823 741
Finansiella anläggningstillgångar 12 266 9 850 11 481
Bidrag till infrastruktur 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 237 4 557 3 249
Förråd mm 0 -35 -20
Fordringar 557 1 671 631
Kortfristiga placeringar 11 1 060 1 036 937
Kassa och bank 1 620 1 885 1 702

SUMMA TILLGÅNGAR 20 745 18 906 19 518

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 12 7 983 7 577 7 526
  Periodens resultat 455 358 306
  Resultatutjämningsreserv
  Övrigt eget kapital 7 528 7 219 7 219
Avsättningar 703 607 659
  Avsättningar för pensioner och liknande förplikteler 473 403 418
  Andra avsättningar 230 204 241
Skulder 12 059 10 722 11 333
  Långfristiga skulder 7 289 6 266 7 196
  Kortfristiga skulder 4 770 4 456 4 137

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 20 745 18 906 19 518
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Kassaflödesanalys 

 

  

KASSAFLÖDESANALYS, MNKR Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Periodens resultat 455 358 306
Justeringar för av- och nerskrivningar 193 169 268
Justering för gjorda avsättningar 13 44 -2 51
Justering för övriga ej likvidpåverkande pos 14 -155 -161 -164
Ökning (-) minskning av förråd/varu lager -20 88 72
Ökning (-) minskning av kortfristiga fordringar 74 1 175 2 216
Ökning (-) minskning av kortfristiga skulder 633 -964 -1 283

Kassaflöde från den löpande verksamhete 1 225 664 1 466

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 -1 0
Investering i materiella anläggningstillgångar -636 -529 -927
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 102 218
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -47 -50
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -608 -475 -759

Finansieringsverksamheten
Utlåning -789 -1 000 -1 000
Återbetald utlåning 4 102 -1 527
Upplåning 1 194 1 110 2 241
Amortering av upplåning -1 101 -311 -511

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -692 -99 -797

Periodens kassaflöde -76 90 -90

Likvida medel från årets början 2 323 2 415 2 415
Likvida medel vid periodens slut 2 680 2 506 2 323
varav värdereglering finansiella tillgångar 432
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Noter 

NOT 1 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Från 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har anpassat sina rekommendationer. Vid 
upprättande av delårsrapport per 31 augusti följer Västerås stad god 
redovisningssed och tillämpar huvudsakligen de rekommendationer som getts. 
Redovisningsprinciperna är desamma i delårsrapporten som i kommande 
årsredovisning. 

Förändring av semesterlöneskuld har bokförts under året vilket fram till 2018 
endast gjordes per den 31 december, det vill säga vid årsbokslutet. 

Enligt RKR R2 får inga investeringsbidrag förutom statliga redovisas i 
anläggningsredovisningen. I ett uttalande i juni öppnar RKR upp för möjligheten att 
fortsätta nyttja rekommendation 18:1. Västerås stad har valt att inte göra justering 
till R2 då vi erhåller gatukostnadsersättning som föranleder ett åtagande för 
staden. I anläggningsredovisningen finns ersättning om 96,1 mnkr aktiverat med 
restvärde 91,9 mnkr. Om principen ändras innebär det att de årliga avskrivningarna 
ökar med 4,1 mnkr och att det egna kapitalet ökar med 91,9 mnkr (byte av 
redovisningsprincip). 

Omklassificering av stadens leasingbilar har gjorts från operationell till finansiell 
leasing då staden står all risk och debiteras/erhåller skillnaden mellan 
försäljningspris och restvärde på bilarna efter avslutad leasingperiod.  

Ingen omklassificering har gjorts gällande hyra av fastigheter, men fortsatt 
utredning sker på några objekt med lång kontraktstid. Modell för klassificering har 
tagits fram i enlighet med RKRs rekommendation. 

Vid Västerås stads eget arbete gällande investeringar i anläggningstillgångar ingår 
inte längre internränta eller andra kostnader förutom eget arbete som direkt kan 
hänföras till investeringen (det vill säga inte projektkontor och administration). 
Ingen omräkning har gjorts på befintliga investeringar på grund av den stora 
mängden investeringar som i så fall måste räknas om.  

Västerås stad anpassar princip för avskrivningar till genomsnittlig nyttjandeperiod 
för anläggningstillgångar. Det har inte inneburit någon justering i delåret.  

Från och med 2019-01 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för, 
som tidigare, till anskaffningsvärde. Som en konsekvens av detta redovisas 
skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret 
direkt mot eget kapital. 

Under perioden januari till augusti uppgår orealiserade vinster till totalt cirka 120 
mnkr. Detta har redovisats som en finansiell intäkt och påverkar årets resultat. 
Jämförelsetalen för föregående år har räknats om enligt denna nya princip. 
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I enlighet med RKR 8 (ersätter RKR 21 fr.o.m. 2019) - Derivat och 
säkringsredovisning – har Västerås stad per balansdagen gjort en bedömning 
gällande om säkringsförhållandet fortfarande anses vara effektivt. Kommunen har 
med hjälp av en kvantitativ metod kommit fram till att säkringsförhållandena 
fortsatt ska anses vara effektiva. 

Västerås stad redovisar sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen, vilket 
innebär att de pensionsförpliktelser som har intjänats före 1998 redovisas under 
ansvarsförbindelser och resterande del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas 
som en skuld i balansräkningen. Prognosen för utbetalda pensioner och 
pensionsskuld 2019 är beräknad av KPA enligt RIPS17. De totala utbetalningarna 
för pensioner till anställda i Västerås stad beräknas bli 168 mnkr inklusive särskild 
löneskatt under 2019. Utbetalningar avser både pensionskostnader som 
reserverats i ansvarsförbindelsen och de som tidigare skuldförts i balansräkningen. 
Den totala kostnaden för pensioner i Västerås stads resultat för 2019 beräknas bli 
418 mnkr, inklusive särskild löneskatt. Det inkluderar utbetalningarna som 
reserverats i ansvarsförbindelsen och beräknad förändring av pensionsskulden. 

NOT 2 

Utfall Utfall  Bokslut 
Verksamhetens kostnader, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Bidrag och transfereringar 355,2 347,3 519,2 
Entreprenader och köp av verksamhet 1 951,2 1 900,7 2 822,4 
Lön och sociala avgifter 2 716,5 2 729,6 4 104,1 
Förändring av avsatt till pensioner 42,2 3,6 16,9 
Avgiftsbestämd ålderspension 134,0 142,1 221,9 
Pensionsutbetalningar 116,4 111,1 166,9 
Övriga personalkostnader 1,6 4,1 6,0 
Hyror, arrenden och leasing 372,1 345,6 526,3 
Material, avgifter, tjänster med mera 810,3 905,9 1 541,7 
Summa verksamhetens kostnader 6 499,6 6 490,0 9 925,4 

Från 2019 bokas semesterlöneskulden månadsvis och detta har inneburit en sänkt 
personalkostnad för perioden med 126 mnkr jämfört med om ingen justering 
hade gjorts. 
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NOT 4 

Utfall Utfall Bokslut 

Skatteintäkter, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Preliminärt erhållna skatteintäkter 
nuvarande år 4 765,9 4 582,4 6 873,6 

Slutavräkning för föregående år 6,5 -12,7 -21,6 

Preliminär slutavräkning innevarande år -55,5 0,1 -9,1 

Summa kommunalskatteintäkter 4 716,9 4 569,8 6 842,9 
  

NOT 3 

Utfall Utfall Bokslut 

Avskrivningar, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Avskrivningar enligt plan 193,2 169,1 268,1 

Jämförelsestörande poster:

Nedskrivning av 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 

Summa 
avskrivningar 193,2 169,1 268,1 

Under hösten 2019 bokas leasingbilar som finansiell leasing och detta har tagits 
hänsyn till i delårsrapporten. Ingen justering har dock skett på avskrivningarna i 
driften.  Genomsnittlig nyttjandeperiod används men har inte inneburit någon 
förändring jämfört med tidigare år. 
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NOT 5 
Utfall Utfall  Bokslut 

Generella statsbidrag och utjämning, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
  

Inkomstutjämningsbidrag 696,3 649,7 974,5 
Regleringsbidrag 71,1 15,7 23,6 
Kostnadsutjämningsavgift/bidrag 7,2 -9,5 -14,3 
Kommunal fastighetsavgift 165,4 160,4 240,0 
Generella bidrag från staten 38,0 48,6 96,2 
Avgift till LSS-utjämningen -59,9 -61,9 -92,9 
Summa generella statsbidrag och 
utjämning 918,1 803,0 1 227,1 

 

 

 

NOT 6 
Utfall Utfall Bokslut 

Finansiella intäkter, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Ränteintäkter inkl swapräntor och 
företagslån 108,3 83,8 131,0 
Aktieutdelning kommunala bolag 6,5 0,4 0,4 
Övrig utdelning aktier och andelar 2,5 2,5 3,1 
Vinst vid avyttring av aktier, obligationer 
mm 1,1 9,7 16,3 
Förändring i orealiserade finansiella 
omsättningstillgångar* 119,6 61,3 -40,7 
Övriga finansiella intäkter, inkl valutor 0,5 0,1 0,1 
Summa finansiella intäkter 238,6 157,8 110,2 

* Enligt LKBR och rekommendation R7 ska de finansiella instrument som innehas för att generera 
avkastning eller värdestegring redovisas till verkligt värde. Justering har därför skett och påverkat 
årets utfall liksom jämförelsetalen. 
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NOT 7 

Utfall Utfall  Bokslut 

Finansiella kostnader, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Räntekostnader inkl swapräntor  72,8 42,7 66,6 

Bankkostnader 0,6 1,5 2,2 

Räntekostnader för leverantörsskulder 0,1 0,1 0,1 

Ränta på pensionsskuld 12,2 7,9 10,2 

Övriga finansiella kostnader, inkl valutor * 4,7 6,0 9,0 

Summa finansiella kostnader 90,4 58,2 88,1 

* En justering med 2,8 mnkr har gjorts gällande bokslut 181231 på grund av erhållna extra finansiella 
andelar som redovisats som en förvaltningskostnad och inte som en ökad tillgång (staden har alltså 
erhållit rabatten på förvaltningsavgifterna som extra andelar och inte redovisat detta korrekt). 

 

NOT 8 
Utfall Utfall  Bokslut 

Balanskravsresultat 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Resultat enligt resultaträkningen 455,3 358 306,2 
Realisationsvinster fastighetsförsäljningar -18,3 -119,9 -186,6 
Realisationsvinster finansiella poster -1,0 -9,6 -13,5 
Realisationsvinster övrigt -0,9
Orealiserade värden av finansiella 
tillgångar -119,6 -61,3 40,7 
Nyttjande social resursfond 0,0 0,0 1,6 
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 0,0 0,0 -23,3 
Nyttjande av statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande 0,0 14,2 20,4 
Resultat för avstämning av statens 
balanskrav 315,5 181,4 145,5 
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NOT 9 
Utfall Utfall  Bokslut 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 6 630,6 6 217,9 6 217,9 
Inköp 287,1 84,2 493,4 
Försäljningar, utrangeringar -147,4 -10,0 -80,9 
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,2 
Summa utg ackumulerade 
anskaffningsvärden 6 770,3 6 292,1 6 630,6 

Ingående avskrivningar 2 554,8 2 424,9 2 424,9 
Korr UB 2018 1,5 0,0 0,0 
Försäljningar, utrangeringar -71,6 -7,7 -71,3 
Omklassificeringar -0,1 0,0 0,1 
Årets avskrivningar 145,0 126,5 201,0 
Summa utg ackumulerade avskrivningar 2 629,6 2 543,7 2 554,8 

Ingående nedskrivningar 238,8 238,8 238,8 
Korr UB 2018 -1,5 0,0 0,0 
Försäljningar, utrangeringar -65,3 0,0 0,0 
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 172,0 238,8 238,8 
Summa utg planeligt restvärde 3 968,7 3 509,5 3 837,0 
Avskrivningstider (genomsnittliga) 19 år
Linjär avskrivning tillämpas   
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NOT 10 
Utfall Utfall Bokslut 

Maskiner och inventarier, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 765,2 653,3 653,3 
Inköp 46,8 55,1 123,9 
Försäljningar, utrangeringar -7,6 -2,5 -11,9 
Omklassificeringar finansiell leasing * 39,8 0,0 -0,2 
Summa utg ackumulerade 
anskaffningsvärden 844,2 705,9 765,2 

Ingående avskrivningar 549,4 494,5 494,5 
Korr UB 2018 -1,0 0,0 0,0 
Försäljningar, utrangeringar -7,4 -2,5 -11,3 
Omklassificeringar finansiell leasing* 17,4 -0,1 -0,1 
Årets avskrivningar 48,0 42,6 66,4 
Summa utg ackumulerade avskrivningar 606,4 534,5 549,4 

Ingående nedskrivningar 6,2 6,2 6,2 
Korr UB 2018 1,0 0,0 0,0 
Försäljningar, utrangeringar 0,0 0,0 0,0 
Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 
Summa utg ackumulerade nedskrivningar 7,2 6,2 6,2 
Summa utg planeligt restvärde 230,6 165,2 209,5 
Avskrivningstider (genomsnittliga) 6 år
Linjär avskrivning tillämpas. 

* För 2019 redovisas objekt som innehas med finansiella leasingavtal som 
anläggningstillgångar enligt rekommendation R5 vilket inneburit ökat 
anskaffningsvärde med 39,8 mnkr och ack avskrivningar med 17,2 mnkr. 
Jämförelsetal för 2018 är inte justerade då det varit svårigheter att på ett enkelt 
sätt justera dessa jämförelsesiffor. 
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NOT 11 
Utfall Utfall Bokslut 

Kortfristiga placeringar, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Pensionsmedelsförvaltning och fonder: 
Öhman Sverige Hållbar A 52,66 53,35 45,19 
Lannebo småbolag 169,93 158,71 138,91 
Kulturfonden aktier 79,35 82,74 67,61 
Asköviksfonden 2,40 2,33 2,10 
Robur Access Global 82,87 76,78 65,59 
Danske Inv Global EM 1,70 1,53 1,44 
Enter Sverige Pro 99,03 93,83 78,37 
AMF Räntefond Kort 183,62 184,12 183,66 
Robur Ethica Obligation 169,63 164,48 164,32 
AMF Pension Aktiefond Sverige 202,04 203,06 176,13 
SHB tillväxtmarknad 16,69 15,20 13,90 
  1 059,9 1 036,1 937,2 
Enligt LKBR och rekommendation R7 ska de finansiella instrument som innehas för 
att generera avkastning eller värdestegring  
redovisas till verkligt värde. Justering har därför skett och påverkat 
årets utfall liksom jämförelsetalen.  

 

 

NOT 12 
Utfall Utfall Bokslut 

Eget kapital, mnkr 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 

Ingående eget kapital 7 525,5 7 219,2 7 219,2 
Justering av bokfört värde mot eget 
kapital* 2,5
Periodens resultat 455,0 358,0 306,3 

7 983,0 7 577,2 7 525,5 
  
* Gäller extra andelar från tidigare år som inte redovisats i bokföringen 
(Pensionsfonden). Under 2019 har det egna kapitalet ökat med 312,8 mkr 
motsvarande orealiserade vinster på aktier och fonder på grund av förändrad 
redovisningsprincip och detta har justerats i jämförelsestalen. 
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NOT 13  
Utfall Utfall Bokslut

Justering för gjorda avsättningar: 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 54,4 -1,7 27,2
Övriga avsättningar -10,7   23,3

43,7 -1,7 50,5
 

 

NOT 14 
Utfall Utfall Bokslut

Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster: 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31

Rearesultat finansiella anläggningstillgångar -1,2 0,0
Rearesultat materiella anläggningstillgångar -16,6 -99,5 -204,7
Extra andelar Pensionsfonden 5,5
Reglering marknadsvärden finansiella 
tillgångar -119,6 -61,3 40,7
Omklassificering leasingbilar -22,6 0,0 0,0

-154,5 -160,8 -164,0
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ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 

Ägd
Aktier och andelar i koncernföretag, mnkr andel 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31
Västerås Stadshus AB 100 % 1 734,5 1 734,5 1 734,5
Västerås Strömkällan 1 AB 100 % 42,0 42,0
Mälarhamnar AB 55 % 28,5 28,5 28,5
Västerås Central AB 49 % 6,4 6,4 6,4
Västerås Science Park AB 22,2 % 0,2 0,1 0,1
Mälarstrandens Utvecklings AB 12 % 0,6 0,6 0,6

1 812,2 1 770,1 1 812,1
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UPPFÖLJNING AV UPPDRAG 
Uppföljning av uppdrag beslutade i årsplan 2019. 

1 Återrapport årsplan 
Alla styrelser och nämnder ges i uppdrag att i samband med återrapport 
årsplan, återkomma till kommunfullmäktige med beslutade styrkort och där visa 
hur de bidrar till att de övergripande målen nås. 

Uppdraget är återrapporterat. Alla nämnder har beslutade styrkort för 2019 som 
följs upp under året. 

2 Förbättrat skolresultat 
Grundskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att starta 
satsningen på förbättrat skolresultat så att andelen elever som har godkänt i 
alla ämnen under mandatperioden höjs från dagens nivå 71,9 procent till minst 
78 procent.  

En nyckel i att förbättra skolresultaten är att stärka det systematiska samarbetet 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Skultuna kommundelsförvaltning 
vilket har påbörjats. 

För att höja studieresultat inom grundskolenämndens verksamheter fortsätter 
aktiviteter för att stärka rektors pedagogiska personal, skapa förutsättningar för 
ökad måluppfyllelse genom riktade insatser, ”Västerås-modellen” samt skapa 
förutsättningar för ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. 

I januari 2019 infördes en ny skolorganisation för Skultuna kommundelsnämnd. 
Genom omorganisationen får samtliga skolor samma ledning. Det ger även nya 
förutsättningar att samordna resurser vilket gör skolorna mindre sårbara för 
förändringar och vakanser. 

Samarbetet med skolverket för bästa skola kommer att leda till ett mer 
systematiskt förhållningssätt till kvalitetsledning. Målet med samarbetet är att öka 
skolresultaten på Persboskolan i Skultuna. 

3 Social sammansättning i stadsdelarna 
Individ- och familjenämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att arbeta 
med en förändrad social sammansättning i våra kommun- och stadsdelar och 
mellan våra stadsdelar. Målet är att andelen personer med försörjningsstöd i en 
enskild flerfamiljsfastighet, ett enskilt kvarter eller en enskild stadsdel aldrig ska 
uppgå till mer än 20 procent. Långsiktigt är målet 10 procent.  

Ordföranden i individ- och familjenämnden, fastighetsnämnden och Mimer har 
initierat ett projekt för att se över hur vi inom staden arbetar med sociala 
bostäder. Projektet har genomförts och rapporteras under hösten. Målet är att få 
en tydlig och gemensam bild av stadens arbete med sociala bostäder, större 
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kunskap om hur andra kommuner arbetar med sociala bostäder samt att utreda 
eventuella förändringar i stadens arbetssätt som i sin tur kan komma att påverka 
samverkansavtalet. Ett av projektets syften är att motverka segregation, vilket är i 
linje med uppdraget.  

Om personer som har svårigheter att få bostad och som IFN ansvarar för, kan få 
bostäder på olika platser i staden så kommer projektet att bidra till att målen nås. 

4 Besparingar för ekonomi i balans  
Individ- och familjenämnden ges i uppdrag att göra en uppföljning av den 
åtgärdsplan med aktiviteter och besparingar för att nå ekonomi i balans vid 
varje delårsbokslut.  

Uppföljningen är gjord och de flesta planerade åtgärderna ger avsedd effekt. På 
grund av det ökade inflödet av nya ärenden innebär effekterna dock inte en 
budget i balans. 

5 Tidiga insatser för barn 
Individ- och familjenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
grundskolenämnden, förskolenämnden, Skultuna kommundelsnämnd, nämnden 
för idrotts- och friluftsliv och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram ett 
arbetssätt där de arbetar fokuserat med tidiga, samordnade insatser för barn i 
en utsatt situation. Där nyckeln är samarbete mellan skola, socialtjänst, 
förebyggande verksamheter och hälso- och sjukvård och polis för att minska 
risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna. 

En förvaltningsövergripande styrgrupp samt arbetsgrupp har bildats för det 
fortsatta arbetet. En inledande omvärldsspaning har gjorts med särskilt fokus på 
regeringsuppdraget 2017-2020 till Skolverket och Socialstyrelsen: Uppdrag att 
genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och 
unga (TSI). Syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade 
insatser samt kartlägga och identifiera framgångsfaktorer och strukturella hinder 
för samverkan. Totalt deltar ett 35-tal kommuner. I februari 2020 kommer en 
delredovisning av arbetet och slutredovisning blir december 2021. 

Styr- och arbetsgruppen har tolkat uppdraget så att det handlar om att hitta både 
strukturer för samverkan och metoder för att på bästa sätt vara till nytta för barn 
och unga i en utsatt situation. Med tidiga insatser menar vi både i tidig ålder och i 
ett tidigt skede, innan problemen blivit för stora. Tidiga och välkoordinerade 
insatser när de behövs och där de behövs. Utgångspunkten är risk- och 
skyddsfaktorer och ambitionen är att täppa till ”mellanrummen”, inga barn och 
unga ska hamna mellan stolarna. Med barn avser vi åldern 0-18 år. 

Uppdraget handlar både om att ha en struktur/organisation för samverkan och 
att, åtminstone till viss del, arbeta med gemensamma metoder och modeller. 
Redan idag arbetar verksamheterna både tillsammans och var för sig kring barn i 
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en utsatt situation. Flera av dessa modeller och metoder har nyligen införts och 
det finns tankar och idéer på att införa ytterligare nya arbetssätt. Inriktningen är 
att fokusera på ett antal gemensamma modeller och metoder som ska genomsyra 
det gemensamma arbetet. 

6 Hållbart chefskap  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med ett mer hållbart och jämlikt 
chefskap inom Västerås stads olika verksamheter, i ett första steg i dialog med 
äldrenämnden. Målet ska vara max 25 medarbetare (omräknat till heltider) per 
chef. Ett första delmål är max 35 medarbetare per chef för de verksamheter som 
idag har mycket högre siffror.  

Flera förvaltingar har redan nått målet med max 35 medarbetare per chef. Barn- 
och utbildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt 
för att nå delmålet 35 medarbetar per chef. Målet 25 medarbetare per chef 
kommer dock inte att nås om inte ekonomiska medel tillskjuts till förvaltningarna. 
Målet finns i den av kommunstyrelsen beslutade HR-strategisk inriktning 2018-
2022 och följs upp i den ordinarie uppföljningen. 

7 Stadsdelsutveckling 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med nämnden för idrott- och 
friluftsliv och kulturnämnden hålla samman en större satsning på kommun- och 
stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället för att öka tryggheten och 
stärka den psykiska hälsan. Bibliotek, fritidsgårdar, fritidsklubbar, 
familjecentrum och öppenförskola behöver finnas i fler kommun- och stadsdelar 
än idag, så även kulturskolan. De stadsdelar där behoven är störst ska 
prioriteras: ett bibliotek och fritidsgård/fritidsklubb på Hammarby har högst 
prioritet.  

Under 2018 beviljades Västerås stad ett särskilt statsbidrag för att kunna arbeta 
systematiskt för att motverka segregation enligt en särskild treårig projektansökan 
i enlighet med ovanstående uppdrag. I regeringens budget för 2019 upphörde 
denna särskilda finansiering, och vi avvaktar fortsatta finansieringsbeslut för att 
kunna genomföra uppdraget. Beslut avseende 2019 har nu kommit och uppdraget 
bereds på tjänstepersonsnivå genom processledningsgrupp. Information om 
uppdraget planeras till oktober 2019. Beslut om framtida inriktning och aktiviteter 
kommer att tas i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande i september. 
Förslagen till fortsatt arbete kommer att bygga på Programmet för social 
hållbarhet, rekommendationer från samtliga slutrapporter, workshop med 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt presidierna för Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande och Kulturnämnden, verksamheternas egen 
kunskap, samarbetspartners kunskap och ekonomiska förutsättningar. 

En behovsanalys för Hammarby bibliotek har tagits fram i enlighet med stadens 
lokalförsörjningsprocess och igångsättning beräknas kunna ske runt årsskiftet 
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2019/2020. Kommunfullmäktige har anslagit höjd ram 2020 för Hammarby 
bibliotek. Hammarby bibliotek genomförs som ett pilotprojekt där man testar 
möjligheten att utveckla ett nytt bibliotekskoncept (”Kvartersbiblioteket”) där 
verksamheten bedrivs yteffektivt med tydlig målgruppsinriktning. Avsikten är att 
prioritera öppettider/tillgänglighet, funktionen som mötesplats/samhällets öppna 
rum och biblioteksservice för det vardagliga livet inklusive stöd för digital 
delaktighet. Ännu ett pilotprojekt kan bli aktuellt på Önsta-Gryta i samarbete med 
fritidsgård och klubb samt på någon ytterligare plats.  

8 Ändamålsenliga skollokaler  
Kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden och Skultuna 
kommundelsnämnd får i uppdrag att planera för skollokaler som motverkar 
skolsegregation, är ekonomiskt bärkraftiga, ger förutsättningar för rätt 
lärarkompetens och ändamålsenliga undervisningslokaler. Man ska också utreda 
att lägga skollokalerna i eget bolag för att få bättre effektivitet.  

Ett förslag till riktlinjer för samhällsfastigheter och lokalförsörjningen förankras 
och beslutas i kommunstyrelsen under hösten. Erfarenheter från uppdraget om 
en tydligare investeringsprocess inväntas. 

9 Samordnad byggprocess 
Kommunstyrelsen och fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, äldrenämnden 
samt samtliga skolnämnder får i uppdrag att samordna byggprocessen för att 
planera byggen av förskolor, skolor och äldreboenden i tidigt skede.  

Ett förslag till riktlinjer för samhällsfastigheter och lokalförsörjningen förankras 
och beslutas i kommunstyrelsen under hösten. Förankring har skett med 
direktörer för större förvaltningar. Ingen investeringsriktlinje har tidigare funnits. 

Västerås har ett stort investeringsbehov de kommande åren både utifrån 
demografiutvecklingen och utifrån att staden är en tillväxtkommun. Ett arbete 
pågår i Västerås stad för att samordna och effektivisera stadens investerings- och 
exploateringsprocess. Arbetet pågår och arbetsgruppen kommer tillsammans att 
kartlägga investerings- och exploateringsprocessen samt ta fram 
förbättringsförslag.  Fastighetsenheten har tagit fram en överblick över planerade 
projekt i tidiga skeden fördelat per kvartal under planeringsperioden. 

Vård och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över 
investeringsbehovet samt det ökade behovet av äldreboendelägenheter för att 
kunna tillgodose den demografiska ökningen av antalet äldre som staden står 
inför. Planeringen är komplex och nya äldreboenden behöver stå färdiga strax 
innan behovet uppstår för att vara i fas, samtidigt måste byggnationerna anpassas 
till detaljplans- och upphandlingsarbetet. Ett nytt äldreboende beräknas stå klart i 
september 2022, vilket kommer att öppna successivt och täcka behovet enligt 
demografin för de kommande åren. Ytterligare äldreboendelägenheter kan 
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behövas om beslut fattas om att lämna lokaler som inte är ändamålsenliga. En 
omställning av sådana lokaler krävs dock för att frigöra resurser för att finansiera 
detta. 

Stadens kraftsamling Skola först sätter fokus på planeringen av skolor och 
förskolor.  

10 Borttag av s.k. delade turer 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan ta bort delade turer och 
använda den extra tiden för de anställda till att höja kvaliteten i verksamheten. 
Detta ska återrapporteras senast mars 2019.  

Arbetet med att ta bort delade turer har endast inletts på vård- och 
omsorgsförvaltningen. Handlingsplan gällande heltid som norm är framtagen och 
fastställd. En punkt i handlingsplanen gäller sammanhållen arbetstid (ta bort 
delade turer). Första steget är att utse pilotenheter som kommer att arbeta med 
att ta bort delade turer på vardagar. I arbetet med heltid som norm är Kommunal 
en part och ett partsgemensamt arbete kommer att pågå under hela införandet 
fram till 2021. Uppstart på enheterna är september 2019. Utifrån pilotdriften 
kommer konsekvensanalyser göras utifrån ett kund-, ekonomiskt- och 
medarbetarperspektiv. 

11 Landsbygdsperspektivet i beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa kompetens och resurser för att få 
med landsbygdsperspektivet i kommunala beslut.  

En analys av hur landsbygdsperspektivet säkerställs i dagsläget är genomförd. 
Planering pågår för en fördjupad landsbygdsanalys med fokus på 
näringslivsstruktur, samhällsbehov och -ekonomi, demografi, service samt tillgång 
till bredband/IT för att bättre förstå utmaningar och förutsättningar för 
landsbygden. Västerås stad deltar i ett REGLAB lärprojekt under 2019, för att få 
ytterligare kunskap och nätverk inom området. Genom den fördjupade kunskapen 
om landsbygdens förutsättningar och utmaningar kommer 
landsbygdsperspektivet säkras genom holistiskt angreppssätt och integrering i 
ordinarie processer. 

12 Utvecklade orts- och stadsdelsdialoger 
Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla 
orts- och stadsdelsdialoger. Dialog ska ske i ett tidigt skede med närboende och 
andra berörda innan byggprocessen.  

Arbete och planering för genomförande är påbörjat. Ortsanalysarbetet med 
Kvicksund pågår och ett samråd kring utarbetade analyser och förslag har 
genomförts. Ortsdialogerna för övriga serviceorter har genomförts och 
sammanställda planeringsunderlag tas successivt fram och remisshanteras. 
Stadsdelsanalyserna för Viksäng och Skallberget har av resursskäl tvingats 
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avbrytas och skjutas på framtiden. Diskussioner förs om slutsatser av hittills 
genomförda dialogarbeten för att ta fram lämpliga metoder och verktyg för 
utveckling av orts- och stadsdelsdialoger. Ett förslag till stadsdelsanalys för 
Hammarby skisseras för närvarande och resurser sökes för ett genomförande 
under 2020. 

13 Minskade administrativa kostnader 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder genomföra 
ett projekt för att minska de administrativa kostnaderna med 10 % eller 37 mnkr 
totalt under två år. 5 % eller 19 mnkr under 2019 och ytterligare 5 % under 2020.  

Uppdraget att effektivisera administrationen med 10 % sker med processägarna 
på stadsledningskontoret och i dialog med förvaltningar och bolag. Efter beslut av 
förvaltningscheferna i juni genomförs förändringarna under hösten. Viktiga 
aspekter är bl.a. hemtagningseffekter av digitalisering med nya arbetssätt och 
kompetenser. Arbete har även startat att se över nuvarande finansieringsmodell 
för administrativa stödprocesser i syfte att förenkla modeller och samtidigt skapa 
incitament för effektivitet. Beräkningar av genomförda och planerade åtgärder 
visar att även 2020 års sparmål kommer att uppnås. 

14 Besparingar i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra besparingar i den egna 
förvaltningen motsvarande 20 % under två år. Det motsvarar totalt 22 mnkr och 
kommer att fördelas 11 mnkr 2019 och 11 mnkr 2020.  

Besparingar för 2019 har genomförts. Beräkningar av genomförda och pågående 
åtgärder visar att även 2020 års besparingsmål kommer att uppnås. 

15 Översyn av investerings- och exploateringsprocessen  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av investerings- och 
exploateringsprocessen inom Västerås stad i samråd med berörda nämnder. 
Översynen omfattar organisation, beslut och genomförande av 
investeringsprojekten.  

Uppdraget pågår i dialog med berörda förvaltningar. Två workshopar är 
genomförda. Tre styrgruppsmöten har hållits. Uppdraget beräknas vara klart 
augusti/september 2019 för återrapportering. 

16 Översyn av resultathanteringsmodellen 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder göra en 
översyn av resultathanteringsmodell för Västerås stad inför 2020.  

Årsplan 2020 och erfarenheter från bokslutet 2018 är en viktig grund i det 
fortsatta arbetet som startade senhösten 2018. Uppdraget beräknas vara klart 
under hösten 2019. 
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17 Reducering av investeringsramen för 2019 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga styrelser och 
nämnder se över investeringsramen och återkomma med reducerad ram vid 
återrapporteringen av årsplanen.  

Återrapportering har skett i samband med återrapportering av årsplan 2019. 
Reducering gjordes med 11 mnkr till en ram på 1 647 mnkr. Mål är att 70 % av 
ramen ska genomföras.  

18 Tågstopp utanför tätorten 
Tekniska nämnden får i uppdrag att ta kontakt med Region Västmanlands 
Kollektivtrafikmyndighet för att utreda och införa tågstopp i Tillberga, Dingtuna 
och någonstans mellan Norra station och Hökåsen.  

Frågan om utökad tågtrafik har felaktigt hänskjutits till tekniska nämnden. 
Tågtrafik omfattas inte av nämndens ansvarsområde. Frågan har därmed 
återremitterats till kommunstyrelsen. 

19 Inrätta äldrekommission 
Äldrenämnden får i uppdrag att utreda och inrätta en äldrekommission med en 
äldreombudsman. Kommissionen ska bestå av externa parter som fritt kan 
granska äldreomsorgen. Till sitt förfogande ska kommissionen ha en 
äldreombudsman dit allmänheten kan vända sig. Verksamheten ska utvärderas 
efter två år.  

Arbetet med att se över förutsättningarna för att inrätta en kommission har 
påbörjats. Under året så har arbetet med att inrätta en äldreombudsman pågått 
och nämnden kommer under hösten att besluta om uppdragsbeskrivningen för 
äldreombudsmannen. Rollen kommer att vara kombinerad med den 
koordinatorroll som redan finns på förvaltningen. 
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NYCKELTAL 
NYCKELTAL OMSORG OCH STÖD 2019-08-31 2018-08-31 Förändring 2018-12-31

Hemtjänst   
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2 712 2 765 -1,9 % 2 758
Genomsnittligt beställd tid per person och 
månad 36,6 36,6 0,0 % 36,5
Utförd tid hemtjänst 672 493 680 894 -1,2 % 1 016 513

Hemvård totalt   
Utförd tid hemtjänst och hemsjukvård totalt 772 390 769 483 0 % 1 149 941
Andel egenregi 37 % 35 % 35 %

Äldreboenden    
Antal lägenheter 1 129 1 127 0 % 1 128
Antal lediga lägenheter  0 0 0 % 0
Andel lägenheter i egen regi 59 % 55 % 55 %
Antal bifallsbeslut 359 362 -1 % 531
Antal enskilda med bifallsbeslut som väntade på 
plats 104 82 27 % 78
Antal enskilda med bifallsbeslut som inte 
erbjudits någon plats 82 52 58 % 51

Servicelägenheter   
Antal lägenheter 619 630 -2 % 630
Antal lediga lägenheter  82 64 28 % 72
Andel lägenheter i egen regi 94 % 94 % 94 %
Antal bifallsbeslut 58 61 -5 % 74

Hemtjänst servicehus 
Antal utförda timmar hemtjänst servicehus 307 569 319 029 -4 % 478 395
Antal personer med utförd insats 525 574 -9 % 564
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NYCKELTAL OMSORG OCH STÖD, forts 2019-08-31 2018-08-31 Förändring 2018-12-31
Personer med funktionsnedsättning   
Antal personer  
Personlig assistans- LSS  73 65 12 % 69
Personlig assistans- SFB 205 213 -4 % 210
Ledsagarservice, med beställd insats 92 103 -11 % 101
Avlösarservice, med beställd insats 124 143 -13 % 146
Boendestöd 540 500 8 % 470
Daglig verksamhet LSS, med beställd insats 700 706 -1 % 706
Personkrets LSS  1 231
  
NYCKELTAL OMSORG OCH STÖD, forts 2019-08-31 2018-08-31 Förändring 2018-12-31
Korttidsvistelse LSS, antal beslutade dygn 7 754 8 204 -5 % 12 382
  
Utförd tid (timmar)  
Personlig assistans LSS 147 600 123 400 20 % 195 200
Ledsagarservice LSS 12 529 13 327 -6 % 20 049
Avlösarservice LSS 25 996 29 653 -12 % 44 827
Kvalificerad tillsyn (SoL) 17 599 11 048 59 % 19 173
Boendestöd 46 282 44 437 4 % 68 654

Boenden 
Antal bostäder (LSS och SOL) inkl korttidsboende 492 492 0 % 487
Antal köpta platser boenden 39 36 8 % 36
    

Kommentar 
Hemvård omfattar både hemtjänst och 
hemsjukvård 
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SKOLVERKSAMHET TOTALT 2019-08-31 2018-12-31 Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse

Elevantal Perioden Årsmedel Årsmedel Årsmedel 
Prog-

budget

Förskola 7 811 8 546 8 397 8 408 -11
Förskoleklass 1 814 1 790 1 815 1 843 -28
Grundskola 16 122 15 741 16 105 16 140 -35
Grundsärskola 237 229 235 233 2
Fritidshem 7 072 6 725 6 875 7 001 -126

        
Gymnasium 5 576 5 160 5 446 5 293 153
varav kommunal skola 3 396 3 137 3 340 3 210 130
varav fristående skola 1 959 1 800 1 894 1 835 59
varav annan kommun 221 223 212 248 -36

 
  



 

 

VÄSTERÅS STAD Delårsrapport per 31 augusti 2019 Västerås stad 
 
 2019-10-28 

63 

REVISORERNAS BEDÖMNING AV 
DELÅRSRAPPORTEN 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultat i 
delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisning.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. I vår granskning gör vi 
följande noteringar: 

- Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
 

- Den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) har trätt i 
kraft den 1 januari 2019. Västerås stad har upprättat delårsrapporten 
enligt LKBR och har räknat om jämförelsetalen i enlighet med det nya 
regelverket. Osäkerhet finns dock om hur gatukostnadsersättningar ska 
redovisas och staden har tillsvidare valt att redovisa sådana ersättningar 
enligt det tidigare regelverket.  
 

- Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av stadens 
ekonomi samt tillräcklig information om den förväntade utvecklingen med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller redovisningar från 
nämnder, styrelser och bolag. Detta ger en tillräcklig bild av verksamheten 
samt uppföljning av målen. 
 

- I årsbokslutet 2018 riktade revisorerna en anmärkning mot individ och 
familjenämnden för brister i ekonomi- och verksamhetsstyrning. I likhet 
med föregående år prognostiserar individ- och familjenämnden 
betydande underskott för helåret 2019. Det prognostiserade underskottet 
uppgår till -170 mnkr i delårsbokslutet. Revisionen är kritisk till att 
underskotten ökat ytterligare under året.    
 

- Revisorerna har följt nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
nogsamt under året och noterat att en handlingsplan för att nå en 
ekonomi i balans tagits fram. Dock framgår att flertalet av de åtgärder 
som presenteras i handlingsplanen är ”under utredning”. Revisionen ser 
med stort allvar på att nämnden inte på ett tillräckligt och skyndsamt sätt 
vidtagit verkningsfulla åtgärder för att nå en ekonomi i balans.  
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- Inom ramen för sin uppsiktsplikt och samordningsansvar beslutade 
kommunstyrelsen i maj om en genomlysning av ekonomi- och 
verksamhetsstyrning inom individ- och familjenämnden. Vid tidpunkten 
för granskningen av delårsbokslutet har denna genomlysning inte 
fastställts av kommunstyrelsen varför revisionen har för avsikt att följa 
upp resultatet under sista kvartalet 2019. 
  

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten, med 
undantag för individ- och familjenämnden, är förenligt med av fullmäktige 
beslutade verksamhets- och finansiella mål. 

Slutlig bedömning sker vid granskningen av årsbokslutet 2019.  

 

Västerås den 22 oktober 2019 

 

Asta Matikainen-Lecklin Elisabeth Löf  Åke Johansson 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av stadens revisorer har EY granskat Västerås stads delårsrapport 
per 31 augusti 2019. 

Här följer en summering av granskningen: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte,  
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta 
gäller såväl stadens redovisning och dess dotterbolag. 

 Den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen (LKBR) har trätt i 
kraft den 1 januari 2019. Västerås stad har upprättat delårsrapporten 
enligt LKBR och har räknat om jämförelsetalen i enlighet med det nya 
regelverket. Osäkerhet finns om hur gatukostnadsersättningar ska 
redovisas och staden har tillsvidare valt att redovisa sådana ersättningar 
enligt det tidigare regelverket. 

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av stadens 
ekonomi samt bra information om den förväntade utvecklingen med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller koncernstyrningsrapport 
från nämnder, styrelser och bolag. Detta ger en bra bild av verksamheten 
och uppföljningen av målen. 

 Staden har tre övergripande finansiella mål. Dessa är; Stadens soliditet 
ska vara minst 40 procent, Stadens resultatmål i driftbudgeten över tiden, 
exklusive realisationsvinster, ska uppgå till 2,5 procent, av skatteintäkter, 
kommunal utjämning mm, samt att Stadens upplåning för egen räkning 
inte ska överstiga 1 miljard kronor. Enligt delårsrapporten är prognosen 
att Västerås stad kommer klara två av tre mål under 2019. Det mål som 
inte prognostiseras klaras är resultatmålet. 

 Uppföljning av målen gällande de strategiska utvecklingsområdena har 
gjorts i delårsrapporten. Delårsrapportens innehåll ger bra information om 
hur varje nämnd, styrelse och bolag följer upp sin verksamhet.  
 

 Resultatet för perioden uppgår till + 455 mkr och prognosen för året är 
+194 mkr. I beloppen ingår poster av engångskaraktär. Rensas dessa 
bort är prognosen +36 mkr att jämföra med en budget på +170 mkr. 
Skillnaden mellan prognos och utfall avser främst att Individ- och 
familjenämnden har ett prognosticerat negativt underskott på -170 mkr. 
Stora underskott har även noterats föregående år och vi bedömer att det 
är mycket bekymmersamt att underskotten accelererar ytterligare. 

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. 
Dokumentationen har varit bra och upprättad tidsplan har följts trots att 
den varit snäv. Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i 
delårsbokslutet med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  
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 En förändring har skett till årets bokslut genom att Västerås stad har valt 
att bokföra semesterlöneskulden. Detta har lett till en lägre personal-
kostnad på 126 mkr för perioden. Skälet till detta är att semesterlöne-
skulden är som lägst direkt efter sommaren då många tagit ut större delen 
av sin upparbetade semester. Redovisningen är i enlighet med 
rekommendation nr 22 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och 
redovisas med faktiska belopp i. Ingen omräkning har skett på 
jämförelsesiffror.  
 

 Avsättning för miljöskulden för deponi uppgår till 54 mkr vilket är i nivå 
med belopp i årsbokslutet 2018. Miljöskuld för hamnen uppgår till 89 mkr 
vilket är något lägre än årsbokslutet 2018 till följd av utbetalningar som 
har gjorts under året och som minskar avsättningen. I slutet av före-
gående år gjordes en översyn av avsättningen för hamnen som medförde 
en högre avsättning i bokslutet. Vi rekommenderar att en uppdaterad 
dokumenterad analys av uppbokad skuld görs till årsbokslutet för att 
verifiera att samtliga kända kostnader som är möjliga att beräkna är 
redovisade i balansräkningen och enligt bästa möjliga uppskattning.  
 

 Prognosen för investeringar uppgår till 1 319,7 mkr vilket är den högsta 
investeringsnivån någonsin. Budgeten ligger på 1 646,4 mkr vilket medför 
en genomförandegrad på 80,2% vilket är något högre än föregående år.  
Det är positivt att genomförandegraden har ökat de senaste åren och det 
medför att det inte är lika stor förskjutning av planerade investeringar.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna i Västerås stad har EY genomfört en översiktlig 
granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2019. Delårsbokslutet är ett bokslut 
som staden är skyldig att upprätta enligt kommunallagen och lagen om 
kommunal redovisning.  

2.2 Uppdrag och syfte 

Enligt kommunallagens 9 kap 9 § ställs krav på att revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas bedömning och 
rapporten från de sakkunnigas granskning ska biläggas delårsrapporten inför 
fullmäktiges behandling av densamma.  

En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommun-
fullmäktige i budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  

Revisorernas uppdrag är att: 

 bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, 

 bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen 
kan uppnås, 

 bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten kan nås  

2.3 Avgränsning och metod 

Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk 
granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden. Intervjuerna har 
utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget 
och prognoser. Väsentliga konton i balansräkningen har stämts av mot underlag.  

Kontakt har genomförts med ekonomer på olika avdelningar vid behov. 

Granskningen har även inriktats på om stadens delårsrapport är upprättad enligt 
lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från rådet för kommunal 
redovisning samt stadens egna anvisningar.  
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3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 

3.1 Utfall för perioden – Västerås stad 

 

RESULTATRÄKNING (Mkr)

Bokslut Delår Bokslut Budget Prognos

2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 2019 2019

Verksamhetens intäkter 1 365 1 545 2 407 1 993 2 025

Verksamhetens kostnader -6 500 -6 490 -9 925 -10 028 -10 092

Avskrivningar -193 -169 -268 -298 -300

Verksamhetens nettokostnader -5 328 -5 114 -7 786 -8 333 -8 367

Skatteintäkter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 717,0 4570 6 843 7 085 7 079

Generella statsbidrag och utjämning 918,0 803 1 227 1 360 1 376

Verksamhetens resultat 307 259 284 112 88

Finansiella intäkter 239 158 110 176 237

Finansiella kostnader -90 -58 -88 -118 -130

Resultat efter finansiella poster 455 358 306 170 194

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 455 358 306 170 194

 

Stadens delårsbokslut har, i likhet med tidigare år, upprättats per 31 augusti. 
Som framgår av uppställningen ovan uppgår stadens resultat för perioden till  
455 mkr (358 mkr). I jämförelsesiffror har resultatet justerats med förändring i 
redovisningsprinciper avseende finansiella instrument som följer av den nya 
redovisningslagen. Enligt denna ska värdepapper redovisas till verkligt värde 
istället för som tidigare till anskaffningsvärde. Det har medfört att resultatet per  
31 augusti 2018 har ökat med 61 mkr och resultatet per 31 december 2018 har 
minskat med -41 mkr. Periodens resultat har påverkats med +120 mkr till följd av 
värdering till verkligt värde.   

Årets resultat har även påverkats av realisationsvinster på fastigheter med  
18 mkr och exploateringsöverskott på 76 mkr. I år har staden också bokfört 
förändring på semesterlöneskuld vilket har påverkat resultatet med 126 mkr. 
Realisationsvinsterna avser främst försäljning av tomträtter gällande småhus, 
flerbostadshus och industritomträtter.  

Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 315,5 mkr (181,4 mkr). Det 
prognostiserade balanskravresultatet på helår 2019 uppgår till 112,5 mkr.  

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos 
har i allt väsentligt kunnat analyseras, rimliga förklaringar finns vilket även 
kommenteras nedan.   
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3.2  Prognos för helåret 

Prognosen för helåret 2019 pekar på ett resultat för staden på +194 mkr inklusive 
realisationsvinster. I förhållande till budget, 170 mkr, innebär prognosen en 
avvikelse på +24 mkr. Prognosen exklusive realisationsvinster och övriga 
jämförelsestörande poster beräknas ge ett överskott på 36 mkr att jämföra med 
budget på 170 mkr. Detta ger ett resultat på 0,4% av skatter och avgifter. Det 
långsiktiga målet är 2,5% och budget för 2019 är 2%, vilket även det är lägre än 
det långsiktiga målet  

För exploateringsverksamheten tillämpas redovisningsprincipen successiv vinst-
avräkning. Detta innebär att resultatet löpande bokförs mot resultaträkningen i 
förhållande till färdigställandegraden i projekten. Den prognostiserade resultat-
effekten beräknas i år uppgå till +76 mkr jämfört med budget på +8,5 mkr. Det är 
vissa projekt som har kommit längre och därmed fått uppdaterade kalkyler med 
förbättrade resultat samt att de avtalade intäkterna är högre än budgeterat.  

Finansnettot påverkas numera av värdeförändringar vid värdering till verkligt 
värde. Prognosen för finansnetto är 106 mkr jämfört med en budget på 58 mkr. 
Prognosen för finansnetto exklusive orealiserade vinster i tillgångsförvaltningen 
är 44 mkr vilket är 13 mkr lägre än budget. Den huvudsakliga förklaringen är att 
ingen utdelning ges från Västerås Stadshus AB. 

Avsättning för miljöskulden för deponi uppgår till 54 mkr vilket är i nivå med 
belopp i årsbokslutet 2018 och miljöskuld för hamnen uppgår till 89 mkr vilket är 
något lägre än årsbokslutet 2018 till följd av utbetalningar som har gjorts under 
året vilket minskar avsättningen. I slutet av föregående år gjordes en översyn av 
avsättningen för hamnen som medförde en högre avsättning i bokslutet. Vi 
rekommenderar att en uppdaterad dokumenterad analys av uppbokad skuld görs 
till årsbokslutet för att verifiera att samtliga kända kostnader som är möjliga att 
beräkna är redovisade i balansräkningen och enligt bästa möjliga uppskattning.  
 
Prognosen för investeringar uppgår till 1 319,7 mkr vilket är den högsta 
investeringsnivån någonsin. Budgeten ligger på 1 646,4 mkr vilket medför en 
genomförandegrad på 80,2% vilket är något högre än föregående år.  Det är 
positivt att genomförandegraden har ökat de senaste åren och det medför att det 
inte är lika stor förskjutning av planerade investeringar.  

Nämnderna och styrelsernas prognoser för kostnaderna för helåret uppgår till      
8 367 mkr och avvikelsen mot budget är -34 mkr. Skatteintäkterna, generella 
statsbidrag och utjämningar beräknas uppgå till 8 455 mkr vilket är 10 mkr högre 
än budget medan finansnettot beräknas bli 48 mkr högre jämfört med budget.  
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Tabellen nedan visar driftredovisningen anslags- och intäktsfinansierad 
verksamhet per 31 augusti 2019.   

Delårsbokslut augusti 2019        

       

  Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse  

  190831 180831 2019 2019 

prog-

budget 

Anslagsfinansierad verksamhet 

(nettokostnad)           

Äldrenämnd 1020,7 968,2 1 539,0 1 544,0 -5,0 

Grundskolenämnden 1230,4 1 189,6 1 889,4 1 876,1 13,3 

Teknisk nämnd 295,0 267,1 437,6 448,1 -10,5 

Förskolenämnden 649,8 630,8 975,3 974,2 1,1 

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 119,1 131,8 211,1 201,5 9,6 

Individ- och familjenämnd 644,3 615,2 818,3 988,3 -170,0 

Individ- och familjenämnd, flykting -31,8   0,0 -47,1 47,1 

Nämnden för idrott och friluftsliv 177,6 110,2 266,4 270,2 -3,8 

Styrelse för Konsult och Service   -1,3 0,0 0,0 0,0 

Byggnadsnämnd 17,1 20,5 26,4 28,4 -2,0 

Miljö- och konsumentnämnd 13,6 12,7 21,8 21,8 0,0 

Nämnden för pers med funktionsneds 559,7 536,2 826,1 840,7 -14,6 

Överförmyndarnämnd 10,0 6,5 14,7 14,7 0,0 

Styrelse för Västerås vård och omsorg   11,1 0,0 0,0 0,0 

Kulturnämnden 128,1 124,8 195,9 196,6 -0,7 

Skultuna kommundelsnämnd 77,2 77,0 116,8 116,8 0,0 

Styrelsen för stöd, fritid och entrepr   0,7 0,0 0,0 0,0 

Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnd 580,1 516,5 824,6 857,2 -32,6 

Valnämnd 4,8 2,9 5,2 5,2 0,0 

Kommunrevision 2,3 2,3 4,7 4,4 0,3 

Summa nettokostnad 5498,0 5 222,8 8 173,3 8 341,2 -167,9 

            

Intäktsfinansierad verksamhet (resultat)           

Fastighetsnämnd 25,3 158,3 7,0 2,4 -4,6 

Fastighetsnämnd exploatering 75,7 64,6 8,5 76,0 67,5 

Fastighetsnämnd reavinster     0,0 19,3 19,3 

Fastighetsnämnd övriga jf poster 18,3   0,0   0,0 

Summa resultat 119,2 222,9 15,5 97,7 82,2 

Totalt styrelser och nämnder 5378,8 4 999,9 8 157,8 8 243,5 -85,7 

            

Centralt finansierad verksamhet  -50,9 114,6 175,1 123,4 51,7 

            

TOTALT  inkl. reavinster 5327,9 5 114,5 8 332,9 8 366,9 -34,0 
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Individ-och familjenämnden visar en prognos med kraftigt negativ avvikelse på 
-170 mkr mot budget exklusive flyktingmottagningen. Prognosen inkluderar 
beslutade åtgärder med 39 mkr för att bromsa kostnadsutvecklingen. Ytterligare 
nya förslag på åtgärder har beslutats inom nämnden med preliminär kostnads-
besparing på 49 mkr men effekten förväntas inte komma förrän 2020 och 2021.  

Obalansen mot budget finns i samtliga verksamhetsområden. Barn och 
ungdomsvården har fortsatt höga kostnader för institutionsvård och 
familjehemsvård med budgetavvikelse på -84 mkr. Inflöden av nya ärenden har 
ökat med 50% vilket medför att kostnaderna fortsätter att öka även om åtgärder 
har vidtagits såsom satsning på öppenvård och minskning av konsultköp.  

Missbruksvården har en budgetavvikelse på -50 mkr. Västerås stad har gjort en 
analys och ser att deras verksamhet är dyrare vid jämförelse med andra 
kommuner. Ett antal åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna. Det som 
har noterats är att antalet personer som vårdas externt minskar och köpta 
boendeplatser har halverats jämfört med för ett år sedan. 

Våld i nära relationer har ökade kostnader för skyddat boende och har ett 
prognosticerat underskott på -15 mkr. Detta genom dyrare dygnskostnad och 
antalet placeringar har ökat. Det är fler medföljande barn i placeringarna och det 
ökar kostnaderna.  

Även ekonomiskt bistånd har ett underskott på -10 mkr till följd av ökning av 
familjer med många barn som söker stöd.  

Flyktningsmottagningen visar ett överskott för den flyktinggrupp som kom 2016 
med en avvikelse på +47,1 mkr.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en prognos på - 33 mkr. 
Orsaken är bland annat att det är fler elever än planerat i årsplan 2019 i 
gymnasieskolan för de fristående skolorna som visar en fördyrning med -16 mkr. 
De kommunala gymnasieskolorna visar på färre elever och högre lokalkostnader 
och bidrar till ett underskott på -9,5 mkr. Även kommunala vuxenutbildningen har 
resultat – 3,5 mkr på grund av uteblivna starttillstånd med återkrav på utbetalda 
statsbidrag som följd.  

Nämnden för personer med funktionsnedsättning visar underskott med  
-15 mkr som främst beror på ökade kostnader inom LSS där köpta placeringar 
ger ett underskott då nämnden inte har kunnat tillgodose behoven på hemmaplan 
för personer med mycket komplexa behov.  

Grundskolenämnden beräknas ha ett överskott på 13 mkr. Detta beror på färre 
barn i grundskolan och i fritidshem. Den kommunala verksamheten gör också ett 
överskott då den har svårt att få tag på rätt kompetens. Grundsärskolan visar ett 
underskott.  

Fastighetsnämnden redovisar ett budgetöverskott med 67,5 mkr inom 
exploatering och ytterligare 14,7 mkr inom övriga verksamheter för fastighets-
nämnden. Överskottet avser främst försäljning av tomträtter och vinst från 
exploateringsverksamheten. 
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3.2 Bedömning av lämnade prognoser 

Avvikelse mellan budget och prognos avseende delåret 2019 för styrelser och 
nämnder uppgår till - 86 mkr. Om hänsyn tas till reavinster för fastigheter och 
jämförelsestörande poster gällande främst exploateringsverksamheten uppgår 
det prognostiserade resultatet för 2019 till +36 mkr att jämföra med budgeten på 
170 mkr.  

I revisionsberättelsen 2018 riktade revisorerna en anmärkning mot Individ- och 
familjenämnden för bristande ekonomi- och verksamhetsstyrning, vilket inneburit 
betydande budgetunderskott. Revisionen har under år 2019 noterat att den 
negativa trenden fortsatt och underskotten ökat än mer och uppgår vid delårs-
bokslutet till 170 mkr. Vår bedömning är att nämnden inte vidtagit åtgärder på ett 
tydligt och ändamålsenligt sätt i tid. Det noteras att kommunstyrelsen har givit 
stadsdirektören i uppdrag att genomföra en analys och genomlysning av IFN´s 
verksamhet. Revisionen avvaktar att denna genomlysning färdigställs och 
fastställs av kommunstyrelsen och har för avsikt att följa upp denna inför 
årsbokslutet 2019.   

3.3 Hur ekonomi och verksamhet följs upp 

Vi anser att delårsrapporten har en tillräckligt tydlig struktur och omfattar 
relevanta delar. I delårsrapporten kommenteras resultat och förändringar som 
skett eller bedöms ske under året på ett bra sätt. Delårsrapporten innehåller 
beskrivning av stadens styrsystem och planeringsförutsättningar för de 
kommande åren. De strategiska utvecklingsområdena återges på ett överskådligt 
sätt i delårsrapporten.  

Uppföljningen av målen sker när årsplanen följs upp. Alla nämnder och styrelser 
sammanfattar verksamheten och ekonomi i en koncernstyrningsrapport som 
ingår i delårsrapporten vilket ger en mycket tillräcklig bild av stadens samtliga 
verksamheter. Den valda formen med kortfattad information från nämnder och 
verksamheter ger läsaren en god översikt. I delårsrapporten görs en uppföljning 
av målen i så stor utsträckning det är möjligt under löpande verksamhetsår.  

4 Redovisningsprinciper 

Från och med 2019 träder en ny kommunal bokförings- och redovisningslag i 
kraft.  

Västerås stad har i sin delårsrapport i Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper 
beskrivit om lagändringen och vilken påverkan det har på den finansiella 
rapporteringen. Främst är det omräkning av jämförelsesiffror avseende 
värdepapper som har påverkat T2-rapporten 2019. 

Västerås Stad har 96 mkr aktiverade gatukostnadsersättningar i balansen per 
augusti 2019. Efter att LKBR trätt i kraft den 1 januari 2019 är det osäkert om 
sådan finansiering kan vara skuldförd när förpliktelse inte längre föreligger mot 
extern part.  

Osäkerheten bottnar i att RKRs styrelse i juni 2019 meddelat att det tills vidare  
är tillåtet att redovisa sådana ersättningar enligt både tidigare regelverk RKR 18 
(som gällde tom 2018-12-31) och det nya regelverket RKR R2 (som gäller från 
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2019-01-01). Kommunen har valt att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 
fortsatt redovisa gatukostnadsersättningar enligt det tidigare regelverket. 
Beroende på RKRs styrelses framtida beslut i frågan kan det bli väsentliga 
effekter i resultat- och balansräkning om gatukostnadsersättningar ska redovisas 
enligt det nya regelverket, vilket innebär att gatukostnadsersättningar ska 
redovisas som intäkter vid ett tillfälle istället för att periodiseras i takt med 
avskrivningar på gator/vägar. 

Västerås stad bedömer själva att om den nya rekommendationen skulle gälla så 
skulle eget kapital öka med 91,9 mkr till följd av byte av redovisningsprincip. 

5 Rättvisande räkenskaper 

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är att räken-
skaperna är rättvisande. Delårsbokslutet ska upprättas enligt god kommunal 
redovisningssed, vilket innebär att samma redovisningsprinciper ska tillämpas 
som vid årsbokslut. Delårsrapporten ska vara strukturerad på samma sätt som 
årsredovisningen och åtminstone innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning 
samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta nothänvisningar bör 
ingå. Detta medför krav på att bokslutsprocessens rutiner anpassas så att det är 
möjligt att få fram uppgifter till delårsbokslutet.  

Vi har tagit del av stadens delårsbokslut och översiktligt granskat dokumenta-
tionen av avstämningar av balanskonton för väsentliga konton och nämnder. 
Dokumentationen är god. Resultatkontonas förändringar är väl kommenterade. 
Kommentarer till väsentliga förändringar på balanskontona kan utvecklas 
ytterligare.  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med god redovisningssed. 

6 Kommentarer rörande måluppfyllelse 

6.1 Lagstadgade krav 

Följande gäller för samtliga kommuner: 

 att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning”, 

 att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 
samt  

 att kommunens revisor ska granska och bedöma måluppfyllelsen.  

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god 
ekonomisk hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet 
i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, ”balanskravet”, är lagstadgat. Avstämning av 
balanskravet ska göras i delårsrapporten och i årsredovisningen.  
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6.2 Avstämning av balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning av balanskravet, vilket 
innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid 
avstämning av det lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt 
försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort.  

Utfall för balanskravsresultat per 31 augusti 2019 uppgår till 315,5 mkr. Det 
prognosticerade balanskravresultatet för helår uppgår till 112,5 mkr utifrån att 
prognosen för realisationsvinsten för fastighetsförsäljningar är på samma nivå 
som vid augustibokslutet och en uppskattning för orealiserade värden av 
finansiella tillgångar på -61,9 mkr. Detta medför att det inte finns indikationer på 
att balanskravet inte skulle uppnås under år 2019. 

6.3 Finansiella mål 

Staden ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Staden ska även ange mål och riktlinjer för verksamheten. Utgångs-
punkten för god ekonomisk hushållning är årsplanen och de finansiella målen 
som Kommunfullmäktige har beslutat om. Västerås stad har tre finansiella mål: 

 Stadens soliditet ska vara minst 40 % 

 Stadens resultatmål i driftbudgeten, övertiden, exklusive 
realisationsvinster ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter kommunal 
utjämning med mera 

 Stadens upplåning för stadens investeringar ska inte överstiga 1 miljard 
kronor 

Enligt delårsrapporten uppnår Västerås stad två av de tre målen. Soliditeten 
uppgår till 53% med en prognos på 48% för helår. Resultatmålet uppgår till  
0,4 procent av skatteintäkterna och enligt prognosen kommer Västerås Stad 
därmed inte uppnå det långsiktiga resultatmålet under 2019. Västerås stad har  
i dagsläget ingen låneskuld för den av kommunalskattemedel finansierade 
verksamheten.  

6.4 Genomgång av måluppfyllelse  

Kommunfullmäktige har fyra fastställda strategiska utvecklingsområden för 
Västerås stad som ligger till grund för verksamhetsutvecklingen i styrelsen och 
nämnderna.   

De strategiska utvecklingsområdena utgörs fortsatt av; 

 Kraftsamling för att minska miljö och klimatpåverkan 

 Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö 

 Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

 Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 

Respektive utvecklingsarbete redovisas i delårsrapportens ”resultat och 
måluppfyllelse”.  
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I syfte att styra mot dessa övergripande målbilder arbetar stadens verksamheter 
med styrkort. Styrkort är en styrmodell för att planera och följa upp nämnder, 
styrelsens och bolagens verksamhet. Att leveranserna följer uppställda mål, rätt 
kvalité med rätt ekonomiska och personella resurser så att kunderna blir nöjda. 
Detta summeras i fullmäktiges övergripande mål för de fyra perspektiven i 
styrkortet som är; 

 

Perspektiv   Övergripande mål 

Kund    Vi har nöjda kunder och invånare 

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

Ekonomi Vi har ekonomi i balans 

Medarbetare Vi har engagerade medarbetare med rätt 
kompetens 

 

Alla styrelser och nämnder ska i sina styrkort beskriva hur de förväntas nå de 
övergripande målen genom att visa vad de måste fokusera på för att nå målen. 
Syftet med analysen är att tydliggöra en koppling mellan verksamhet, mål och 
ekonomi. Delårsrapporten omfattar uppföljning av respektive koncernbolags 
verksamhet.  

I delårsrapporten redovisas en uppföljning av nämndernas väsentliga iakttagelser 
vid uppföljning av styrkorten. En kortfattad samlad bedömning presenteras 
rörande god ekonomisk hushållning i delårsrapporten. Överlag finns den 
information med i förvaltningsberättelsen som kan förvänta sig i en delårsrapport.  

7 Dotterbolag och kommunalförbund 

Västerås stad har valt att inte redovisa någon sammanställd redovisning 
avseende koncernen eftersom det inte är ett krav. Däremot redovisas kort 
information om respektive bolag och förbund för att ge information om hur 
utvecklingen har varit under 2019 och det prognosticerade resultatet för 2019.  

I delårsrapporten redovisas en analys för varje koncernbolag gällande 
verksamhetsutveckling och viktiga händelser. Uppföljning görs även mot styrkort 
och ägardirektiv. Detta ger en bra bild av bolagens verksamhet.  

Mälarenergi har ett prognosticerat resultat på 393 mkr vilket överstiger budgeten 
med 33 mkr. Det är främst affärsområde Värme som har bättre resultat då de 
gynnats av vädret i början av året och höga elpriser gällande elförsäljningen men 
tvärtom gällande värmeförsäljningen.  

Även moderbolaget Västerås Stadshus AB har en positiv avvikelse enligt den 
senaste prognosen. Prognosen visar 68 mkr med en avvikelse på 11 mkr. Detta 
till följd av utökad utdelning från Mälarenergi.  
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Övriga bolag och kommunalförbund har mindre avvikelser mot budget i sina 
senaste prognoser olika orsaker.  

Enligt informationen i delårsrapporten har Västerås stad höga kreditbetyg, ”AAA 
med stabila utsikter” vilket är samma som föregående år. Detta är det högsta 
möjliga kreditbetyget. Betyget bekräftades senast september 2019 och motiveras 
bland annat av stadens mycket goda likviditet.  

7.1 Bokslutsprocessen 

Staden upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.  

Delårsrapporten är upprättad enligt den nya kommunala bokförings- och 
redovisningslagen. Den största förändringen avser värdering av finansiella 
tillgångar till verkligt värde. Delårsrapporten uppfyller i allt väsentligt gällande 
lagkrav, rekommendationer och anvisningar. 

Ekonomi- och redovisningsansvariga för respektive nämnd/verksamhet samman-
kallas regelbundet för att gå igenom aktuella frågor samt för genomgång inför 
delårs- och årsbokslut. Denna dialog bedöms vara en viktig del för att säkerställa 
ett likformigt arbetssätt.  

Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning 
är att dessa följs av nämnderna och förvaltningarna. Koncernstyrningsrapport och 
ekonomisk analys lämnas av samtliga nämnder, styrelser och bolag i likhet med 
tidigare år. Under året upprättas periodiserade bokslut vilket medför att det är 
lättare att följa verksamhetens resultat under hela året vilket vi anser är positivt.  
I övrigt har det inte skett några förändringar i processen att upprätta den 
finansiella delårsinformationen.  

Västerås Stad har enligt vår bedömning en bokslutsprocess som bygger på en 
tillräcklig intern kontroll. Leverans av material har skett enligt upprättad tidplan.  

 

Västerås den 22 oktober 2019 
 
 
 
 
Mikael Sjölander    Mia Keränen Larsson   
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor  
 
 
 
 
Johan Perols  
Certifierad kommunal revisor 
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