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Komplettering årsplan 
Västerås stads planerings- och uppföljningsprocess bygger på att kommunfullmäktige i juni varje år 

fattar beslut om Årsplan för nästkommande år. Årsplanen innehåller förutsättningarna för 

kommande års verksamhet, finansiella och verksamhetsmässiga mål, prioriterade utvecklingsfrågor, 

driftbudget- och investeringsramar samt uppdrag till nämnder och styrelser. 

 

I Komplettering årsplan redovisas om planeringsförutsättningarna förändrats sedan 

kommunfullmäktige fattade beslut om årsplanen i juni. Det kan exempelvis röra sig om förändrade 

skatteintäktsprognoser och statsbidrag eller ny information från styrelser och nämnder. Med 

utgångspunkt från den senaste informationen tar kommunfullmäktige i Komplettering årsplan 

ställning till om det finns anledning att göra revideringar av sitt tidigare årsplanebeslut. 

Komplettering årsplan behandlas årligen av kommunfullmäktige i december. 

 

Som underlag för kommunfullmäktiges beslut har styrelser och nämnder fått i uppgift att utifrån 

förutsättningarna i årsplanen fortsätta sitt planeringsarbete och fördela budgetramarna på de olika 

verksamhetsområdena. De har sedan i en sammanfattning av nämndens/styrelsens årsplan fått 

beskriva planerad verksamhet och utveckling för det kommande året och på längre sikt. 

Sammanfattningen ska innehålla en bedömning över förutsättningarna att, inom beslutade 

budgetramar, genomföra nämndens uppdrag samt uppnå de verksamhetsmässiga målen. 

 

Den i Årsplanen beslutade verksamhetsinriktningen inklusive eventuella revideringar i Komplettering 

årsplan följs under året upp i två delårsrapporter och i årsredovisningen. 

 

I Komplettering årsplan finns också information om budget 2018 för de av Västerås stads ägda 

bolagen. Redovisningen är bara en information och kommunfullmäktige fattar inte något beslut om 

bolagens budgetar. 

 

Enlig Västerås stads styrsystem ska internkontrollplanen för nästkommande år beslutas av 

kommunstyrelsen i samband med beslutet om Komplettering årsplan.  
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Sammanfattning 
De ekonomiska förutsättningarna för 2018 var generellt sätt bra inför årsplan 2018 och 

förutsättningarna för staden har förändrats marginellt sedan beslutet i juni av årsplan 2018. 

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ger en ökad intäkt på 11 mnkr jämfört med årsplan 2018 

varav 5 mnkr är generella statsbidrag utifrån finansieringsprincipen som fördelas till berörd nämnd.  

 

En satsning föreslås inom hemtjänstområdet där relativt omfattande förändringar genomförts de 

senaste åren. Äldrenämnden föreslås få 20 mnkr i utökad ram för ökade ersättningar inom 

hemtjänsten från och med maj 2018. Äldrenämnden får i samband med detta också ett uppdrag att 

återkomma med förslag på hur de extra resurserna ska fördelas för att ge bäst effekt. Vidare föreslås 

en skolsatsning på grundskolan med totalt 4,9 mnkr för halvår 2 2018 samt en utökning av tid i 

fritidshem för arbetslösa och föräldralediga från halvår 2 för en total kostnad om 2,8 mnkr 2018.  

 

För att finansiera stora delar av satsningarna föreslås budgetreserven minskas från 47 mnkr till 24 

mnkr. Vidare föreslås delar av reserven bokas upp för några särskilda områden såsom kostnader för 

kvalificerad tillsyn, kostnader för delar av överförmyndarnämndes verksamhet för ensamkommande 

barn, resultatöverföring samt social resursfond.  

 

Staten satsar relativt mycket pengar på olika bidrag till kommunerna men för 2018 är det i princip 

endast nya riktade statsbidrag. Även om de extra resurserna är välkomna i staden så medför det 

ökad administration och en utmaning i att hantera stadens styrning i sin helhet. Det är framförallt 

inom utbildningsområdet som de flesta och största riktade statsbidragen kommer.  

 

Av statsbidraget för ökad välfärd beslutades att 17,2 mnkr skulle sättas av för riktade insatser för 

nyanlända i årsplan 2018. Bedömningen är nu att antalet asylsökande elever kommer att vara något 

högre 2018 än bedömningen i årsplan 2018 vilket medför att denna avsättning föreslås bli totalt 20,5 

mnkr.  

 

Investeringsplanen har reviderats och för 2018 är det en minskning på drygt 100 mnkr men för 

perioden 2018-2021 är det en utökning på cirka 60 mnkr. Flera projekt är försenade och kostnaden 

skjuts därför fram något under perioden jämfört med årsplan 2018.    
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Strategiska utvecklingsområden 

Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

Under mars månad 2018 kommer utvecklingsområdet att lägga en delredovisning med avsikt att 

beskriva de huvudsakliga erfarenheterna och förslagen för ett mer strukturerat stadsdelsarbete. 

Denna redovisning kommer också att kompletteras med en samhällsekonomisk analys. Tidpunkten 

för delredovisningen är lagd så att den kan diskuteras i samband med årsplanearbetet för år 2019. 

Under våren kommer en doktorsavhandling vid Mälardalens högskola kopplad till projektet att 

presenteras. Exempel på förflyttningar med koppling till piloten: 

 Ett utvecklingsarbete för samlad stadsdelsanalys och en analysmodell är initierat av 

stadsledningen.  

 Ett förslag till program och en handlingsplan för social hållbarhet är remitterad internt i den 

kommunala organisationen och till externa intressenter i Västerås. Avsikt att tas till 

fullmäktige respektive kommunstyrelsen vintern 2019.  

 Genus- och våldsförebyggande arbete genomförs med skolelever utifrån ”En kommun fri från 

våld”. 

 Arbetsgrupp arbetar för att hitta hållbara strukturer för samverkan gällande barn och unga 

på stadsdelsnivå. 

 Stadens fritidsgårdar har genomgått en omorganisering för att skapa ett nära ledarskap och 

utökad samverkan på stadsdelsnivå. Fritidsgårdarna arbetar även fram en struktur för 

utskolning av äldre ungdomar från fritidsgården tillsammans med AMA och Arenan.   

 En utökning av stadens myndighetsutövande fältarbete. 

 Arbete med att upprätta partnerskap med civilsamhället pågår. 

 Översyn pågår om en mer strukturerad samverkan med polisen. 

Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö - mer än 4 000 lägenheter 2014-2017 

Under 2017 har ett nytt program för bostadsförsörjningen 2018-2021 arbetats fram. Programmet har 

varit på remiss under våren 2017 och ska upp för beslut i kommunfullmäktige i december. 

Programmet tar höjd för samma planeringsinriktning som Översiktsplan 2026: 230 000 invånare 2050 

vilket ger ett behov av att planera för 40 000 bostäder till 2050. För programperioden 2021 sätts 

målet om att färdigställa 5 000 lägenheter. 

 

Till och med 1 augusti 2017 har det färdigställts 630 lägenheter och prognosen visar på att vi kan 

komma upp i drygt 1 100 färdigställda bostäder, vilket ger ett totalt byggande på 3 100 lägenheter 

under perioden 2014-2017. Under 2017 har det varit en hög produktionstakt i framtagande av nya 

detaljplaner för bostadsbyggande. Till och med augusti 2017 har detaljplaner som möjliggör 1 020 

lägenheter vunnit lagakraft, och det pågår detaljplaner för cirka 7 400 lägenheter. Under 2017 har 

arbete med att ta fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjningen 2018-2019 påbörjats. Den 

kommer vara klar under 2018 och kommer innehålla konkreta åtgärder som kommer genomföras 

under 2018 och 2019 för att nå målen i programmet för bostadsförsörjning 2018-2021. 

 

Arbete kommer fortgå med projekt som är tilldelade medel från statsbidraget för ökat 
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bostadsbyggande (byggbonus). Där kan bland annat nämnas Analys och utveckling av 

bostadsbyggnadsprocessen, GIS för uppföljning och kunna följa samhällsbyggnadsprocessen, 

Arkeologiska utredningar/marksanering/geoteknik för att ta fram byggbar mark för bostäder, 

åtgärder för att upprätthålla parkeringsfunktion under byggfasen samt framtagande av markstrategi. 

 

Under 2018 kommer arbete fortgå med flertalet fördjupade översiktsplaner för bostadsbyggande, så 

som Sätra, Ängsgärdet med flera. 

Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås 

Kommunstyrelsen har antagit förslag till mål och handlingsplan efter remiss till berörda nämnder och 

styrelser. Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskontoret i uppdrag att i samarbete med 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en övergripande överenskommelse gällande 

samverkan med arbetsförmedlingen. 

 

Under hösten har den första så kallade ”Skillsmässan” genomförts på Expectrum med drygt 1 200 

besökare från i första hand årskurs 9. Mässan genomförs i samarbete med Handelskammaren och 

Arbetsförmedlingen och syftar till att visa elever vilka ”skills” eller förmågor som krävs för olika 

yrken, och framförallt kopplat till yrkesprogrammen på gymnasiet. 

 

Under 2018 ska överenskommelserna med arbetsförmedlingen vara i drift. Syftet är en ökad 

samverkan kring i första hand ungdomar, nyanlända men även övriga personer som står långt från 

arbetsmarknaden och som kräver samverkan. Överenskommelsen kommer även att utvecklas kring 

kompetensförsörjning och matchning. 

 

En satsning som görs under 2018 är att etbalera en fullvärdig Talang Attraktionsfunktion i kölvattnet 

av nya etableringar i staden. Nämnders och styrelsers arbete med det strategiska utvecklingsområdet 

kommer att synliggöras och förtydligas under 2018. 

Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan 

En revidering av Klimatprogrammet antogs av kommunfullmäktige i juni 2017. Programmet 

innehåller nya skärpta klimatmål med ett långsiktigt mål att utsläppen av växthusgaser i Västerås ska 

vara nära noll år 2040. Handlingsplanen till Klimatprogrammet har utvecklats och innehåller fler 

åtgärder än tidigare. Vi kan också se att ansvar för genomförande av olika åtgärder nu ligger på fler 

nämnder och styrelser än tidigare. Det tyder på att nämnder och styrelser i större grad än tidigare vill 

vara med och ta ansvar för klimatfrågan och hjälpa till att minska växthusgasutsläppen som vår 

verksamhet ger upphov till. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västerås som en följd 

av genomförda åtgärder i framför allt energiproduktionen. 

  

Under 2018 kommer det reviderade programmet att fortsätta implementeras. Ett nytt område som 

kommer att beröras är konsumtionens klimatpåverkan. En ny organisation för genomförande av 

programmet håller på att formas och ska fortsätta utvecklas under 2018. För att lyckas nå målen 

behöver alla åtgärder i Klimatprogrammet genomföras vilket kräver att respektive nämnd och 

styrelse avsätter de resurser som behövs. 
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Styrkort 
Alla styrelser och nämnder ska i sina styrkort beskriva hur de ska nå de övergripande målen genom 

att visa vad de måste fokusera på för att nå målen (kritiska framgångsfaktorer) och hur de ska mäta 

att de rör sig åt rätt håll (indikatorer). Till indikatorerna ska också styrtal sättas och aktiviteter 

fastslås. Övriga mått och nyckeltal, som är viktiga för styrelsen och nämnden att följa men som inte 

kopplas till styrkortet, samlas i ett följekort. 

 

I bilaga 2 finns alla nämnders och styrelser kritiska framgångsfaktorer för respektive perspektiv. Hela 

styrkorten finns hos respektive nämnd och styrelse och följs upp under året. 

 

Stadsledningskontorets bedömning är att nämnders och styrelsers styrkort väl svarar upp mot 

fullmäktiges övergripande mål och leder till en kontinuerlig utveckling av verksamheterna med 

kunden och invånaren i fokus. Därigenom bidrar styrkorten till att Västerås stad har en god 

ekonomisk hushållning. 

Sammanfattning årsplan 2018, beslutad i juni 
Västerås är en växande stad och det ställer krav på Västerås stads verksamheter idag och i framtiden. 

Folkmängden per den sista december 2016 var 147 420 personer. Enligt den senaste prognosen 

förväntas att vi i Västerås blir nära 175 000 invånare fram till år 2032, en ökning med cirka 1 700 

personer per år. En del av befolkningsökningen beror på flyktinginvandring och att befolkningen blir 

äldre. Så gott som alla nämnder och styrelser tar upp befolkningsökningen i sina planeringsunderlag 

för 2018 som en av de viktigaste faktorerna som påverkar verksamheterna. 

 

Ökad befolkning gör att vi måste bygga fler bostäder för att tillgodose invånarnas och 

verksamheternas behov.  Ökat bostadsbyggande medför i sin tur att vi måste säkerställa att vi har 

tillräckligt med resurser för att klara det uppdraget inom Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 

Fastighetsnämnden och Mimer. Att hitta smarta lösningar för att effektivisera är nödvändigt. Det är 

många stora städer som växer och efterfrågan på byggelement och byggentreprenörer är stor. 

 

Ökad befolkning innebär även att vi måste kunna erbjuda platser inom föreskole- och 

skolverksamheterna samt inom vård och omsorg. Ökad befolkning innebär också fler personer inom 

missbruk, fler våldsrelaterade ärenden, fler personer med LSS-insatser, fler personer med psykisk 

ohälsa och så vidare. Det handlar om att planera och dimensionera lokaler för att bedriva dessa 

verksamheter och att vi har medarbetare med rätt kompetens som kan utföra arbetet.   

 

En del av den ökande befolkningen kommer av nyanlända flyktingar som fått eller beräknas få asyl i 

Sverige och på olika sätt etableras och integreras i vårt samhälle. Det är dock osäkert hur mycket 

flyktinginvandringen kommer att påverka demografin.  

 

Ökad befolkning innebär att nya verksamheter etableras och att näringslivets behov av mark ökar. 

Det kan även innebära ökad konkurrensutsättning och flera privata aktörer om vi inte har tillräckligt 

med kapacitet att bedriva verksamheten själva. 
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Brist på kompetens lyfts som en stor påverkansfaktor inom i stort sett alla nämnder och styrelser. 

Västerås stad måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera ny och behålla nuvarande 

kompetens. Bristområdena är kända sedan tidigare men skillnaden nu mot tidigare år är att läget är 

skarpare. Det är svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och behörighet. Det är 

framför allt tre områden som sticker ut - tekniska området, pedagogiska området och socialtjänst.  

 

Det tredje området som nämnder och styrelser lyfter i sina planeringsunderlag handlar om IT och 

digitalisering. Det finns ett behov av att uppgradera och modernisera de verktyg vi använder i våra 

verksamheter och därmed krav på en IT-infrastruktur som är anpassad för det. Flera nämnder och 

styrelser upplever brister idag som är nödvändiga att åtgärda för att verksamheterna ska fungera 

optimalt. Flera digitala tjänster och att underlätta för ett mobilt arbetssätt är prioriterade 

utvecklingsfrågor för ökad effektivitet. Införande av IT-stöd för verksamhetsstyrningen kommer att 

ske med start hösten 2017 och kommer att innebära ett implementeringsarbete i cirka två år innan 

allt är på plats i systemet. 

 

Vi lever idag i ett mer individualistiskt och heterogent samhälle än tidigare. Människor är vana att 

kunna individanpassa produkter och tjänster och det finns med det utmaningar i våra verksamheter 

för att tillgodose allas behov. Och ju fler invånare desto fler individer att ta hänsyn till. 

 

De prioriterade utvecklingsfrågorna är i stor grad kopplade till ökad befolkning, kompetens-

försörjning och digitalisering och/eller IT-infrastruktur. Utöver dessa nämns ett fortsatt systematiskt 

kvalitetsarbete som en viktig utvecklingsfråga och som syftar till en effektivare organisation med rätt 

kvalitet och rätt resultat i våra verksamheter. 

 

Ekonomiskt ser det bra ut för Västerås stad såväl 2017 som 2018. Till 2018 ökar intäkterna för staden 

något mer än kostnaderna och det budgeterade resultatet kan stärkas något. Men under 2018 

beräknas Sverige nå toppen på pågående högkonjunktur och redan till 2018 sjunker takten på 

skattetillväxt för Västerås stad och 2019-2021 är den tillbaka på mer ”normala nivåer”. Utöver det så 

sätter den demografiska utvecklingen stor press på stadens kostnadssida och prognostiserade 

kostnadsökningar 2019-2021 överstiger intäktsökningen för samma period relativt mycket. Åtgärder 

kommer att krävas för att antingen minska stadens kostnader eller öka dess intäkter.  

Komplettering årsplan - revidering av Årsplan 2018 
Budgetförutsättningarna har förändrats i förhållande till det underlag som låg till för 

kommunfullmäktiges beslut om Årsplan 2018 den 21 juni 2018. Med anledning av de nya 

förutsättningarna föreslås följande revideringar i Årsplan 2018: 
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 mnkr 

Skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning + 11 

Generella statsbidrag för fördelning till nämnd - 5 

Utökning nämndernas budgetramar - 32 

Fastighetsnämnden förbättrat budgeterat resultat  + 3 

Statsbidrag för ökad välfärd (fler asylsökande elever) - 3 

Minskat underhåll hamnen + 3 

Budgetreserv från 47 mnkr till 24 mnkr + 23 

Budgeterat resultat årsplan 2018: 150 mnkr oförändrat 

Skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning 

I och med regeringens beslut att sänka skatten för pensionärer från 2018 så minskar kommunernas 

skatteintäkter. Cirka 25 procent av Västerås stads skatteintäkter utgörs av skatt på pensioner och den 

minskade skatten för pensionärer ger en effekt på drygt 40 mnkr i minskad skatteintäkt för staden. 

Detta kompenseras från staten med ett bidrag i motsvarande storlek så att det ur stadens perspektiv 

blir ett nollsummespel. I övrigt är det relativt små förändringar inom detta område jämfört med 

årsplan 2018. Se bilaga 1 för årlig prognos 2017-2021.  

Nämndernas budgetramar 2018 

Med utgångspunkt från vad som framkommit i styrelser och nämnders sammanfattning av årsplan 

2018 förslås följande utökningar av nämndernas budgetramar 2018. 

Nämnd Förändring mnkr 

Grundskolenämnden Skolsatsning halvår 2 4,7 

  Utökad tid fritidshem halvår 2 2,7 

  Ökad hyra Önstahallen 0,5 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Etableringsresurs 1,0 

  Elba 0,5 

Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning Senarelagd driftstart Trossbacken -2,2 

Äldrenämnden Utökade ersättningar hemtjänst 20,0 

Kulturnämnden Hyra Växhuset 0,5 

  Ökad ambition Växhuset och konstmuseet 1,0 

Nämnden för idrott och friluftsliv Ökad hyra Önstahallen 0,4 

Skultuna kommundelsnämnd Skolsatsning halvår 2 0,2 

  Utökad tid fritidshem halvår 2 0,1 

Miljö- och konsumentnämnden 
Drift och underhåll system för mätning av 
luftkvalitet 0,3 

Kommunstyrelsen Ökad administration val 0,5 

Kommunrevision Granskning av bolag 0,1 

Valnämnden Ökad administration val 1,5 

SUMMA   31,8 
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HEMTJÄNST 

Lagen om valfrihet (LOV) infördes för hemtjänst i Västerås stad 2008. Sedan dess har den totala 

kostnaden för hemtjänstverksamheten ökat relativt mycket vilket har medfört stora ekonomiska 

underskott för äldrenämnden. Samtidigt har även de kommunala utförarna redovisat ekonomiskt 

underskott inom hemtjänstverksamheten. Äldrenämnden har från 2015 vidtagit en rad olika åtgärder 

för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet inom hemtjänstverksamheten som för 

2016 uppgick till 62 mnkr. Åtgärderna har sammantaget medfört att nämnden har ekonomi i balans 

inom hemtjänstverksamheten 2017. Åtgärderna har samtidigt medfört ökade ekonomiska 

underskott hos de kommunala utförarna och hösten 2016 inledde stadsledningskontoret en 

utredning kring hemtjänsten mot bakgrund av att Västerås stad Vård och Omsorg (VVO) 

prognostiserade ett underskott för 2017 på cirka 30 mnkr inom hemtjänstverksamheten. Inom 

ramen för utredningen granskades dels effektiviteten i verksamheten hos VVO och dels vilka möjliga 

handlingsvägar som fanns för att komma tillrätta med problematiken. Utredningen avslutades i maj 

2017 och resulterade i att kommunstyrelsen gav två uppdrag.  

 

Det första uppdraget var gemensamt till de två parterna och innebar bland annat att en uppföljning 

och utvärdering av samtliga förändringar som genomförts inom hemtjänst och hemsjukvård skulle 

göras. Återrapportering har skett på denna del av uppdraget och utvärderingen visar att även om 

åtgärderna fått en positiv ekonomisk effekt för nämnden så finns det delar där de 

verksamhetsmässiga effekterna inte blivit som nämnden önskat. Exempelvis har några privata 

aktörer valt att avcertifiera sig från vissa ytterområden samt natthemtjänst. Det gör att valfriheten 

inom vissa geografiska delar i staden samt under natten är relativt begränsad. Ett annat exempel är 

att integrationen mellan hemtjänst och hemsjukvård ej fullt ut fått önskad effekt då flera 

hemtjänstleverantörer använder sig av en underleverantör för hemsjukvård.  

 

Det andra uppdraget var ställt till VVO där styrelsen skulle visa på vilka åtgärder som vidtas för att 

effektivisera hemtjänstverksamheten ytterligare. Återrapportering har skett och bedömningen från 

stadledningskontoret är att VVO bedriver en effektiv hemtjänstverksamhet och att de inte kommer 

klara av att skapa ekonomisk balans inom denna verksamhet med nuvarande förutsättningar.  

Mot bakgrund av det ovan beskrivna är det stadsledningskontorets bedömning att regelverket för 

verksamheten bör ses över ytterligare för att komma tillrätta med eventuella oönskade effekter av 

tidigare genomförda förändringar samt att extra resurser bör tillföras äldrenämnden för utökade 

hemtjänstersättningar till utförarna. För att säkerställa att detta får önskvärd effekt får 

äldrenämnden i uppdrag att  

 Utifrån nämndens uppföljningsrapport av genomförda förändringar, där nämnden påvisar 

några ej önskade effekter som uppstått, ta fram ett förslag på förändringar av regelverket för 

hemtjänst och hemsjukvård utifrån perspektiven kund, ekonomi och staden som helhet. 

 Ta fram ett förslag på hur de extra 20 mnkr (30 mnkr på helår) som tilldelas nämnden bör 

fördelas utifrån samma perspektiv som i punkten ovan. 

Båda förslagen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2018-02-28. I återrapporteringen ska 

en konsekvensanalys från Västerås stad Vård och Omsorg finnas med utifrån nämndens förslag. 

Kommunstyrelsen ska lämna sitt yttrande på förslaget innan äldrenämnden fattar beslut. 
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Äldrenämnden föreslås 20 mnkr i utökad ram till 2018 för ökade hemtjänstersättningar till utförarna 

från och med 2018-05-01 vilket innebär att ytterligare 10 mnkr behöver tillföras nämnden 2019 för 

att kompensera helårseffekt av förändrade ersättningsnivåer.  

Statsbidrag för ökade resurser till välfärden 

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och öka resurserna till välfärden tillförs kommuns- 

och landstingssektorn 10 miljarder kronor i statsbidrag för 2017 och framåt. Av tillskottet tilldelas 

kommunerna 77 procent och landstingen 23 procent. Staten ställer inga krav på hur statsbidraget ska 

nyttjas och det är inte heller riktat till någon specifik verksamhet. 

 

Vid tidpunkten för beslutet om Årsplan 2018 gjordes bedömningen att Västerås stad skulle erhålla 

statsbidrag för ökad välfärd 2018 som var i nivå med 2017 vilket var 103 mnkr. Nu är bedömningen 

att Västerås kommer att erhålla 104 mnkr 2018 samt 106 mnkr 2019.   

ASYLSÖKANDE ELEVER 

I årsplan 2018 beslutades att 10,2 mnkr skulle sättas av för att täcka kostnader för asylsökande elever 

utöver vad den statliga schablonen per elev täcker. Volymprognosen för 2018 av asylsökande elever 

bedöms nu vara högre vilket medför att ytterligare 3,3 mnkr behövs för att täcka 

skolverksamheternas faktiska kostnader för asylsökande elever. Kostnad per elev är oförändrad. 

Dessa totalt sett 13,5 mnkr för asylsökande elever fördelas 3,4 mnkr till grundskolenämnden, 9,3 

mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 0,8 mnkr till Skultuna kommundelsnämnd. 

Respektive nämnd får ersättning för faktiskt redovisade kostnader upp till maximalt motsvarande 

tilldelat belopp. Ersättningen betalas ut i samband med års- och delårsboksluten. 

 

Kompensationen för mellanskillnad mellan statlig ersättning och faktisk kostnad har nämnderna fått 

från och med 2016 när antalet asylsökande elever var relativt stort. I takt med att asylen prövas och 

alltfler får uppehållstillstånd alternativt avslag minskar volymerna av asylsökande elever i 

verksamheterna. Det är fortfarande något högre volymer än 2015 men i och med denna 

kompensation för samtliga asylsökande elever har nämnderna fått förbättrade ekonomiska 

förutsättningar jämfört med 2015.  

INSATSER FÖR MOTTAGNING OCH INKLUDERING ASYLSÖKANDE OCH NYANLÄNDA 

I årsplan 2018 beslutades att 5,0 mnkr skulle sättas av för aktiviteter för att stärka mottagning och 

inkludering av nyanlända. Dessa pengar kommer att användas till en rad olika aktiviteter såsom 

sommarjobb för ensamkommande barn, förlängda öppettider på fritidsgårdar under sommaren, 

arbetsmarknadsåtgärder för ökad sysselsättning, språkguider på biblioteken, stöd till föreningslivet 

samt en rad olika kulturinsatser.  

Underhåll hamnen 

I årsplan 2018 beslutades att 3,3 mnkr skulle sättas av centralt i staden för att kompensera 

fastighetsnämnden för insatser i hamnen som ej täcks inom ramen för den hyra Mälarhamnar 

betalar. Nya förutsättningar ger att fastighetsnämnden, för 2018, kommer att ha täckning för sina 

kostnader i hamnen utifrån de intäkter de får utan stöd från staden. Av den anledningen föreslås de 

avsatta 3,3 mnkr omfördelas till budgetreserven.  
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Budgetreserv 

I årsplan 2018 beslutades att 47,0 mnkr skulle sättas av i en gemensam budgetreserv. Stadens 

intäkter exklusive generella statsbidrag enligt finansieringsprincipen (som fördelas direkt till berörd 

nämnd) har förbättrats 5,8 mnkr. Utöver det har fastighetsnämndens budgeterade resultat ökats 

med 2,8 mnkr. Dessa 8,6 mnkr ihop med 23,2 mnkr från budgetreserven har använts för att 

finansiera satsningar på nämnderna med 31,8 mnkr. Det ger en kvarvarande budgetreserv på 23,8 

mnkr. De föreslås bokas upp för följande insatser: 

 Kvalificerad tillsyn 12,5 mnkr 
o Nämnden för funktionsnedsättning lyfte, i samband med årsplan 2018, upp en 

övervältring av kostnader från staten till kommunen inom området personlig 
assistans. Nämnden har inte fått någon utökad ram för denna, för kommunen, nya 
verksamhet. En bedömning från nämnden är att kostnaden kommer att uppgå till 
cirka 25 mnkr för 2018 och via ett avtal med Regionen så delas kostnaden lika mellan 
region och kommun. Nämnden för funktionsnedsättning föreslås få ersättning för 
faktiskt upparbetade kostnader från den gemensamma budgetreserven under 2018. 
Avräkning sker vid de tre tertialen.  

 Överförmyndaren asylsökande ensamkommande barn 1,3 mnkr 
o Från den 1a juli 2017 tillämpas en ny ersättningsmodell för ensamkommande barn 

för kommunerna. Den innebär att staden får en schablon på 52 tkr för varje 
asylsökande ensamkommande barn som ska täcka kostnader dels inom 
socialtjänsten och dels för gode män inom överförmyndarnämndens verksamhet. 
Tidigare har överförmyndaren fått återsöka medel för faktiska kostnader från 
Migrationsverket. För barn som kommit till staden före den 1a juli 2017 utgår ingen 
schablon och vi får heller inte återsöka medel för faktisk kostnad för dessa barn från 
och med 2018. Överförmyndarnämnden föreslås få ersättning för faktiskt 
upparbetade kostnader för gode män till ensamkommande barn från den 
gemensamma budgetreserven under 2018. Avräkning sker vid de tre tertialen. I takt 
med att de ensamkommande barnen får sin asyl prövad försvinner detta ekonomiska 
problem för staden.   

 Resultatöverföring 7,0 mnkr 
o Den årliga resultatöverföring Västerås stad tillämpar för nämnder och styrelser att 

nyttja vid behov och om de har gamla överskott innestående bedöms behöva cirka 7 
mnkr för 2018. Resultatet föreslås vara oförändrat.  

 Social resursfond 3,0 mnkr 
o Den årliga förbrukningen av social resursfond tas ur budgetreserven.  

 

Ytterligare en dom omrätten till personlig assistans har under sommaren 2017 fått effekt på hur 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillämpas. Försäkringskassan har i oktober 

2017 skrivit till socialdepartementet och beskrivit vilka konsekvenser denna dom får. Där beskrivs 

ytterligare övervältring av kostnader från staten till kommunerna men regeringen har beslutat att 

snabbutreda en eventuell lagändring i och med detta och förslaget ska vara klart innan årsskiftet för 

beslut. Blir det ingen lagändring kommer kommunens kostnad att öka i och med att fler personer ej 

beviljas personlig assistans via försäkringskassan. Det kan således bli aktuellt att budgetreserven 

måste nyttjas för att täcka underskott inom nämnden för personer med funktionsnedsättning på 

grund av detta.   
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Budgeterat resultat 2018 

Det budgeterade resultatet är beslutat till 150 mnkr i årsplan 2018 vilket motsvarar cirka 1,9 procent 

av skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning. Stadens långsiktiga resultatmål är 2,5 

procent för att klara den relativt stora investeringsplan som finns beslutad. Resultatet föreslås vara 

oförändrat.  

Omfördelningar mellan nämndernas budgetramar 

En rad budgettekniska omfördelningar föreslås till 2018. Dessa påverkar inte stadens ekonomi totalt 

sett.  

 

Vindarnas grotta 

En renovering av vindarnas grotta, ett konstverk utanför stadshuset, ska genomföras. Kulturnämnden 

ansvarar för renoveringen men finansieringen ska gå via kulturfonden. En omfördelning från 

kulturnämnden på 1,4 mnkr till centrala poster görs och kulturnämnden kommer istället erhålla 

ersättning internt från kulturfonden under 2018.  

 

Svenska idrottsrörelsens studieförbund – SISU Idrottsbildarna 

En omfördelning från kulturnämnden till nämnden för idrott och friluftsliv på 0,1 mnkr görs för 

handläggning och beslut kring SISU Idrottsbildarna.  

 

Satsningar skola 

I årsplan 2018 beslutades om en rad olika satsningar inom stadens skolverksamheter. De extra 

resurserna tilldelades de pedagogiska nämnderna och denna omfördelning involverar Skultuna 

kommundelsnämnd där Skultuna får del av respektive satsning. Från förskolenämnd omfördelas 0,2 

mnkr till Skultuna kommundelsnämnd för satsning på hållbart ledarskap och lönesatsning. Från 

grundskolenämnd omfördelas 0,1 mnkr till Skultuna kommundelsnämnd för lärarlönesatsning. 

 

Myndighetsutövande fältverksamhet 

I årsplan 2018 omfördelades 3,2 mnkr från kommunstyreslen till individ- och familjenämnden för 

sociala insatsgrupper. En mer rättvisande rubrik är myndighetsutövande fältverksamhet och 

benämns därför så i komplettering årsplan. Beloppet utökas nu med ytterligare 0,2 mnkr vilket ger en 

omfördelning från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden på 0,2 mnkr.  

 

Idéburet offentligt partnerskap 

Ett arbete pågår där inriktningen är att grundskolenämnden ska ges förutsättningar att ingå i 

partnerskap med civilsamhället i syfte att stärka det sociala hållbarhetsarbetet. Detta genom att 1,3 

mnkr omfördelas från kommunstyrelsen till grundskolenämnden. Då detta ännu ej beslutats så finns 

inget förslag i komplettering av årsplan att denna omfördelning ska ske. Medlen ska tas ifrån de 6,0 

mnkr som sattes av i kommunstyrelsens ram till 2017 för uppsökande verksamhet, sociala insatser i 

utsatta områden med mera för vidare fördelning till berörda nämnder.  Om beslut fattas att 

grundskolenämnden ska tilldelas dessa medel 2018 får de omfördelas som en intern intäkt.  
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Riktade statsbidrag 
I regeringens budgetproposition som släpptes under hösten 2017 framgår att de riktade 

statsbidragen fortsätter att öka såväl i antal som i pengar. Under en längre tid har kommuner och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppvaktat regeringen och beskrivit problematiken med stora 

mängder riktade statsbidrag. SKL har även i sin senaste ekonomirapport, på ett tydligt sätt, lyft fram 

detta problemområde ännu en gång där man visar på att de riktade statsbidragen ökat med 60 

procent från 2012. 2016 hade Västerås stad cirka 675 mnkr i intäkt för riktade statsbidrag. En risk 

med de relativt stora bidragen som ej passerar genom stadens styrsystem är att det kan bli spretig 

styrning i verksamheterna.  

 

Samtidigt som ökade riktade statsbidrag skapar ökad administration för oss i staden så är vi generellt 

sätt bra på att söka statsbidrag och relativt stora satsningar görs från staten till kommunerna just 

genom riktade statsbidrag. Det är framförallt inom utbildningsområdet som de flesta och största 

satsningarna görs från staten. Nedan följer en tabell över en del av de nytillkomna riktade 

statsbidragen som planeras framåt. Det är de största nya statliga satsningarna i kronor som redovisas 

nedan och med antagande om att Västerås erhåller 1,5 procent av respektive bidrag:  

 

  Totalt Västerås Totalt Västerås Totalt Västerås 

  mnkr 2018 mnkr 2019 mnkr 2020 

Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i 

skolan 1 000 14,9 3 500 52,5 6 000 90,0 

Jämlikhetspeng till grundskolor med låg andel 

behöriga elever 2018 till gymnasieprogram*                                                                                                                     

      

 500+500 7,5+7,5    0,0 

 

0,0 

Klimatinvesteringar 800 12,0 1 300 19,5 2 300 34,0 

Stimulansmedel för daglig verksamhet och 

införande av habiliteringsersättning 350 5,3 350 5,3 350 5,3 

Gratis kollektivtrafik för skolelever i 

högstadiet och gymnasiet under sommarlovet 350 5,3 350 5,3 350 5,3 

Möta behovet av vuxenutbildning till 

nyanlända efter utbildningsplikt 301 4,5 467 7,0 378 5,7 

Gratis simskola 300 4,5 300 4,5 300 4,5 

Ökad kvalitet i gymnasieskolans 

introduktionsprogram 300 4,5 300 4,5 300 4,5 

Öka utbud och tillgängligheten till 

biblioteksverksamheten 250 3,8 250 3,8 250 3,8 

Tillfälligt stöd till ensamkommande barn (390 

mnkr 2017) 195 2,9   0,0   0,0 

*För jämlikhetspengen finns 500 mnkr från tidigare statsbudget som kommer 2018 och ytterligare 

500 mnkr i nya pengar utifrån hösten budgetproposition.  

 

Totalt sett finns drygt 70 mnkr i nya riktade statsbidrag för Västerås att erhålla 2018, drygt 100 mnkr 

till 2019 och drygt 150 mnkr till 2020 förutsatt att Västerås erhåller 1,5 procent i genomsnitt.   
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Investeringsplan 2018-2021 
 

Investeringar per område 
2018 2019 2020 2021 

Summa 

2018-2021 

Grundskolor 198,5 389,9 379,8 85,3 1 053,5 

Förskolor 129,3 111,5 53,6 21,0 315,4 

Gymnasieskolor 17,0 12,0 17,0 57,0 103,0 

Kultur 0,0 17,0 15,0 0,0 32,0 

Idrott 190,8 132,0 13,0 0,0 335,8 

Energi 32,0 54,0 54,0 0,0 140,0 

Hamnen 134,0 361,0 70,0 5,0 570,0 

Bostäder äldre och personer funktionsneds. 174,1 202,0 179,5 33,0 588,6 

Fastighetsnämnden övrigt 54,3 22,0 14,0 10,0 100,3 

Fastighetsnämnden underhållsinvesteringar 5,0 6,0 6,0 6,0 23,0 

Tekniska nämnden ordinarie 100,0 94,6 101,0 103,8 399,4 

Tekniska nämnden strategiska 125,6 179,9 124,7 102,7 532,9 

Stationsområdet, Kungsängen, 3B 1,0 13,0 79,0 124,0 217,0 

Idrott, fritid, kultur egna 14,3 26,7 9,5 6,5 57,0 

Övriga nämnder 114,6 94,8 88,4 79,4 377,2 

Summa 1 290,5 1 716,4 1 204,5 633,7 4 845,1 

      
Medfinansiering, Mälarfarleden exkl index 35,0 0,0 35,0 0,0 70,0 

Inhyrningar motsvarande belopp som 

investering 

166,3 483,2 244,5 709,5 1 603,5 

 

Den reviderade ramen för investeringar uppgår till 1 290,5 mnkr för 2018, att jämföra med 1 395,5 

mnkr i Årsplan 2018. En minskning med 105,0 mnkr. För hela perioden 2018-2021 ökar planen med 

61,6 mnkr, från 4 783,5 till 4 845,1 mnkr. 

 

Investeringar som utförs av privata aktörer och som hyrs in av staden motsvarar egna investeringar 

166,3 mnkr för 2018 och 1 603,5 mnkr för perioden. En minskning jämfört med Årsplan 2018 med 

cirka 50 mnkr och cirka 20 mnkr för perioden. 

 

Flera objekt har förskjutits i tid av olika orsaker och därmed minskar investeringarna 2018. Orsakerna 

till ökningen för perioden är fördyringar och att några objekt ökat i omfattning, exempelvis 

Irstaskolans modernisering och ny- och tillbyggnad av äldreboende på Öster Mälarstrand. Inom 

tekniska nämndens strategiska investeringar har nya objekt tillkommit, bland annat Bäckby 

centrumsatsning, Finnslätten på grund av Northvolt, gång och cykelvägar enligt stadsmiljöavtalet. 

Den totala ökningen för perioden hålls dock nere på grund av att större delen av nytt resecentrum 

förskjuts till efter perioden. 
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Större förändringar i investeringsplanen jämfört med Årsplan 2018 

GRUNDSKOLOR 

 Irstaskolan modernisering är dels förskjuten i tid, dels fördyrad. Fördyringen beror på 
tillkommande nybyggnation, kostnader för rivning väg för transporter och prisökningar med 
20 procent. I beslutad ram för 2018 hade 20 mnkr flyttats från objektet till Rönnbyskolan. 
Dessa 20 mnkr bör finnas med och läggs därför till. Minskning med 25 mnkr för 2018, ökning 
med 51,3 mnkr för perioden.  

 Det objekt som tidigare hette Nybygge återflytt 6:or är namnändrat till 
Hammarby/Vetterstorp. Det objektet samt Rönnbyskolan och Norra Vallbyskolan är 
förskjutna i tid vilket innebär en minskning för 2018 med 57,5 mnkr. 

 Mälarparkskolan låg tidigare som en inhyrning och Fridnässkolan som investering. Nu görs 
ett skifte så att Mälarparkskolan blir investering och Fridnäs, som ändras till Gustavsvik, läggs 
som inhyrning utanför perioden.  

 Skiljeboskolan har tillkommit sedan Årsplan 2018. Investeringen är en konsekvens av 
nedläggningen av Bäckbyskolans högstadium då verksamhet flyttas från Bäckby till Skiljebo. 

FÖRSKOLOR 

 Malmaberg och Emaus förskjuts i tid och påverkar 2018 med -30,0 mnkr och -1,0 mnkr på 
perioden. 

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE, PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG 

 Nytt äldreboende på Öster Mälarstrand får en utökad omfattning samt en justerad prisnivå. 
Ökning med 16,0 mnkr 2018 och 65,5 mnkr för perioden. 

 Ett planerat omvårdnadsboende har fått ändrad inriktning och ersätts med inhyrning. 
Borttagen investering 45,0 mnkr.  

TEKNISKA NÄMNDENS ORDINARIE OCH STRATEGISKA INVESTERINGAR 

 En storsatsning på Bäckby gröna stråk och torgytor i centrum tillkommer med 10,0 mnkr för 
2018 och 30 mnkr under perioden. I den totala satsningen på Bäckby ingår även 
Välljärnsgatan med 18 mnkr 2018 (avgår bidrag 8,5 mnkr) samt ny fotbollsplan, basketplan, 
skatebana och parkourmiljö 10 mnkr (finansieras av byggbonus). 

 Investeringar i infrastruktur på grund av Northvolt på Finnslätten tillkommer under perioden 
med 10,0 mnkr men påverkar inte 2018. 

 Investering i gång- och cykelvägar enligt stadsmiljöavtalet har tillkommit med 30,0 mnkr men 
påverkar inte 2018. 

 Björnöbron förskjuts i tiden på grund av vattendom och påverkar 2018 med -15,0 mnkr men 
inget på perioden. 

 Merparten av Västerleden etapp 2, Järnbruksgatan-E18,hamnar utanför perioden på grund 
av fördröjda detaljplaner och miljökonsekvensutredningar. Minskning med 30,0 mnkr för 
perioden men ingen påverkan 2018. 

 Kopparbergsvägen etapp 3 senareläggs ett år med 7 mnkr minskad investering 2018, men 
oförändrad investering totalt. Investeringen i Sjöhagsvägen kommer få 5 mnkr i bidrag, vilket 
innebär att projektet får 5 mnkr i minskad budget 2018. 

 Satsningen på Svartåstråket för att öka attraktiviteten i centrum påbörjas för totalt 11,5 mnkr 
under perioden. 
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 Väg till södra Kärrbolandet påbörjas under perioden för totalt 10 mnkr. Total investering för 
att genomföra projektet bedöms vara cirka 70 mnkr. 

ÖVRIGA INVESTERINGAR 

 Lövuddens båthamn blir ytterligare försenad på grund av flytt av planerad småbåtshamn och 
ny vattendom. Förskjuts i tiden under perioden och innebär en minskning 2018 med 8,0 
mnkr. 

 Investeringar i stationsområdet och Kungsängen förskjuts i tid och mer investeringar hamnar 
utanför perioden. Innebär en minskning 2018 med 14,0 mnkr och 133 mnkr för perioden. 

 Innebandyarenan (inhyrning). Upphandlingsarbete pågår. 
 Ny friidrottsarena (inhyrning) flyttas från 2018 till 2021. Motsvarar en investering om 70 

mnkr. 
 10,0 mnkr till utvecklingen av Elba. 
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Investeringar 2018-2021 per objekt 

 
  Före 

perioden 2018  

2018-

2021 

Efter 

perioden 

Totalt 

objektet 

Grundskolor      

Irstaskolan modernisering LM 12,7 75,0 216,3  229,0 

Rönnbyskolan 5,1 30,0 54,9  60,0 

Hökåsenskolan 11,0 13,0 13,0  24,1 

Eskadergatan F-6    117,5  117,5 

Malmen Gäddeholm F-3  6,0 32,7  32,7 

Centrum utbyggnad/ Högstadieskola    148,3  148,3 

Norra Vallby efter paviljong   22,5 54,5  54,5 

Skallberget, Piltorp, Brandthovda; Malmaberg-

återflytt 6:or 

 3,0 18,0  18,0 

Blåsbo-återflytt 6:or   5,0 10,0  10,0 

Hammarby/Vetterstorp  0,0 56,0  56,0 

Irstaskolan modernisering    117,3 20 137,3 

Mälarparkskolan    150,0  150,0 

Apalby  8,0 8,0  8,0 

Ekberga  2,0 2,0  2,0 

Önstahallen (50 %) 8,0 17,0 17,0  25,0 

Skiljeboskolan  10,0 10,0  10,0 

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen (årligen)  2,0 8,0   

Övriga omställningar (årligen)  5,0 20,0   

Summa  198,5 1 053,5   

Förskolor      

Gäddeholm Malmen 2,9 6,0 35,0  37,9 

Malmaberg 1,5 0,0 57,3  58,8 

Önsta 30,8 28,3 28,3  59,1 

Brandthovda  3,7 13,3 26,9  30,6 

Barkarö Skogsbacken  1,5 16,4 16,4  17,9 

Enhagen   5,0 5,0  5,0 

Blåsbo  10,2 48,3 48,3  58,5 

Emaus  5,0 28,6  28,6 

Irsta    28,6  28,6 

Dingtuna    15,0 15 30,0 

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen (årligen)  2,0 6,0   

Övriga (årligen)  5,0 20,0   

Summa  129,3 315,4   

Gymnasieskolor      

Övriga (årligen)  5,0 20,0   

Gymnasieskola    65,0 102 167,0 

Rudbecks kök  8,0 8,0  8,0 
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  Före 

perioden 2018  

2018-

2021 

Efter 

perioden 

Totalt 

objektet 

Lås, larm, arkitekt mm i inhyrda lägen (årligen)  4,0 10,0   

Summa  17,0 103,0   

Kultur      

Byggnad K-borg till Vallby, inredn magasin    2,0  2,0 

Besökscenter Vallbymuseet    30,0  30,0 

Summa  0,0 32,0   

Idrott        

Nybyggnad Lögarängsbadet 117,0 168,0 293,0  410,0 

Lögarängsbadet, byte Utemiljö/Bassänger    17,0  17,0 

Läktare Tillberga sporthall (delfinansiering)  2,8 2,8  2,8 

Önstahallen (50 %) 8,0 17,0 17,0  25,0 

Övriga idrottsinvesteringar (årligen)  3,0 6,0   

Summa  190,8 335,8   

Energisparinvesteringar        

Klimatprogrammet (årligen)   32,0 140,0   

Summa  32,0 140,0   

Hamnanläggningen infrastuktur        

Kajkonstruktioner 26,0 82,0 100,0  126,0 

Muddring  20,0 386,0  386,0 

Ökad bärighet och körvägar 10,0 10,0 47,0  57,0 

Byggherre- och projekteringskostnader 10,0 0,0 0,0  10,0 

EU-bidrag, projekteringskostnader -5,0 -8,0 -8,0  -13,0 

Cementkaj  10,0 10,0  10,0 

Oljeanläggning på land  15,0 15,0  15,0 

Hamnen, underhållsinvesteringar (årligen)  5,0 20,0   

Summa  134,0 570,0   

Bostäder äldre, funknedsättning, individ och familj      

Gruppbostad/servicebostad NF  5,0 45,0  45,0 

Trossbacken LSS boende NF 3,0 18,0 19,0  22,0 

Stenåldern LSS korttidsboende NF  20,0 45,0  45,0 

Gruppbostad för samsjuklighet IFN    30,0  30,0 

Bostäder, sociala ändamål IFN (årligen)  10,0 40,0   

Flyktingbostäder IFN (årligen)  10,0 40,0   

Äldreboende, ombyggnad ÄN Gryta 84,6 27,1 27,1  111,7 

Äldreboende, ny/tillbyggnad ÄN Öster Mälarstrand 2,5 76,0 310,5  313,0 

Skal och passage (NY) (årligen)  2,0 8,0   

WIFI och fiber IFN/NF/ÄN (årligen)  3,0 12,0   

Övrigt (årligen)  3,0 12,0   

Summa  174,1 588,6   

Fastighetsnämnden övriga investeringar        

Stadshuset lokalanpassningar (årligen)  4,0 12,0   

Utökat underhållsbehov stadshuset 19,6 23,0 23,0  42,6 
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  Före 

perioden 2018  

2018-

2021 

Efter 

perioden 

Totalt 

objektet 

Utökat underhållsbehov stadshuset, ej hyra 30,0   0,0  30,0 

Färjekajen inkl byggnad  10,0 10,0  10,0 

Lokalanpassningar inkl datanät & IT (årligen)  10,0 40,0   

Fritids förebyggande Bjurhovda 12,1 5,3 5,3  17,4 

Elba  2,0 10,0  10,0 

Underhållsinvesteringar (årligen)  5,0 23,0   

Summa  59,3 123,3   

Tekniska nämnden ordinarie investeringar      

Källgatan  0,0 5,7  5,7 

Vinterbelysning  0,5 4,5  4,5 

Ökad blomning centrum  0,2 1,3  1,3 

Skolgatan och Västra kyrkogatan 9,0 10,0 10,0  19,0 

Fiskartorget    2,0 25,0 27,0 

Centrumsatsning    6,0  6,0 

Rudbecksparken    2,0  2,0 

Svartåstråket  0,5 11,5 10,0 21,5 

Svartåns murar 0,2 8,0 8,0  8,2 

Gång- och cykelvägar, inkl cykelvägsskyltning  3,0 12,0  12,0 

Tillgänglighetsanpassning  1,0 4,0  4,0 

Vägvisning  0,5 2,0  2,0 

Parkering  0,3 1,2  1,2 

Bullerskyddsåtgärder  0,5 2,0  2,0 

Dagvattenrening    1,5  1,5 

Hållplatser  1,0 4,0  4,0 

Korsning Stockholmsv/Österleden  0,5 0,5 7,0 7,5 

Korsning Stockholmsv/Knektgatan  0,5 7,5  7,5 

Korsning Norrleden/Vasagatan  0,5 7,5  7,5 

Korsning Norrleden/Skultunavägen (norrut)    7,5  7,5 

Övriga korsningar    0,5 14,0 14,5 

Trafiksäkerhetsåtgärder  2,7 11,7  11,7 

Trygghetsprojekt  0,5 2,0  2,0 

Belysning, byte av kablage och belysningsstolpar  2,0 8,0  8,0 

Utbyte belysning Vasagatan, stora gatan  1,3 2,6  2,6 

Belysning, energieffektivisering  4,9 19,9  19,9 

Tekniska system  1,0 4,5  4,5 

Lekplatser  3,5 18,5  18,5 

Trädplantering   1,5 7,4  7,4 

Bäckby    1,0  1,0 

Aktivitetsplaner/isbanor upprustning  0,6 2,6  2,6 

Lögarängens parkområde  4,0 16,0  16,0 

Naturvård  1,0 4,0  4,0 

Väg- och brounderhåll (årlig)  35,0 145,0   



 

 

VÄSTERÅS STAD Komplettering årsplan Västerås stad 2018 

 
 2017-12-11 

 22 

  Före 

perioden 2018  

2018-

2021 

Efter 

perioden 

Totalt 

objektet 

Vasagatan  5,0 15,0  15,0 

Väg- och brounderhåll utökad satsning (årlig)  10,0 40,0   

Summa  100,0 399,4   

Tekniska nämnden strategiska investeringar      

Tidö/Lindö- gc-väg  0,0 10,0  10,0 

Barkaröbyväg 0,3 1,5 23,2  23,5 

Björnön ny bro 3,5 15,0 53,0  56,5 

Bäckby centrumsatsning  10,0 30,0  30,0 

Väg till södra Kärrbolandet    10,0 60,0 70,0 

Följdinvestering vid exploatering  1,0 5,0  5,0 

Finnslätten Northvolt    10,0  10,0 

Gång- och cykelvägar satsning  6,0 18,0  18,0 

Gång- och cykelvägar stadsmiljöavtal    30,0  30,0 

Hörntorpsvägen 0,5 2,5 2,5  3,0 

Kopparbergsvägen, et 1 (E18-Norra Ringvägen)  1,0 16,0  16,0 

Kopparbergsvägen, et 2 (Norra Ringvägen- 

Knutsgatan) 

1,0 15,5 15,5  16,5 

Kopparbergsvägen, et 3  1,0 17,0  17,0 

Korsning Björnövägen/Mälarparksv  0,5 7,5  7,5 

Korsning Grytavägen  0,5 4,5  4,5 

Kungsängsgatan  0,5 0,5  0,5 

Lögarängen parkering    4,0  4,0 

Malmabergsskogen    5,5  5,5 

Oxbacken korsning    7,8  7,8 

Pilgatan (Malmabergsg-Retortgatan) etapp 3A 1,0 12,0 12,0  13,0 

Pilgatan (Stora gatan/Pilgatan/Ringvägen) etapp 1  0,5 7,5  7,5 

Råbyskogen  0,5 5,5  5,5 

Sjöhagsvägen etapp 1, förlängning av väg västerut    41,0  41,0 

Sjöhagsvägen etapp 2, nödvändiga åtgärder exkl 

roro 

1,0 8,0 8,0  9,0 

Stora torget ombyggnation 1,0 4,0 32,5  33,5 

Strandbron  1,8 1,8  1,8 

Bondtorget      15,0  15,0 

Västra kyrkogatan    4,0  4,0 

Svarvargatans förlängning  0,8 1,0  1,0 

Tillgänglighet lekplatser  2,0 8,0  8,0 

Centrum ny lekplats 1,0 14,0 15,0  16,0 

Vattenpark Johannisberg 0,3 5,5 5,5  5,8 

Faunapassage, Falkenbergska kvarnen 0,6   13,6  14,2 

Vattenskyddsåtgärder  2,5 10,0  10,0 

Faunapassage, Slottsbron 0,6 9,5 9,5  10,1 

Våtmarkssatsning Limstabäcken    5,5  5,5 
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  Före 

perioden 2018  

2018-

2021 

Efter 

perioden 

Totalt 

objektet 

Välljärnsgatan (Bäckby) 0,5 8,5 8,5  9,0 

Västerleden, Järnbruksgatans förlängning 0,5 1,0 52,0  52,5 

Västerleden etapp 2, Järnbruksgatan-E18    7,0  7,0 

Summa  125,6 532,9   

Nämnden för idrott och friluftsliv      

Utbyte av bevattningsanläggningar  0,5 1,0  1,0 

Byte av konstgräsplaner, Hamre (Wenströmska 

2019) 

 3,5 7,0  7,0 

Diverse mindre investeringar  1,0 4,0  4,0 

Björnön allmänt    2,0  2,0 

Diverse investeringar enl handl plan friluftslivet    1,0  1,0 

Friluftsbad  1,0 1,0  1,0 

Lövuddens båthamn  1,0 14,0  14,0 

Ö-mälarstrand: Resterande vågholmar     7,0 14,0 21,0 

Ö-mälarstrand: Nya bryggor till vågholmarna    3,0  3,0 

Ö-mälarstrand: Ny båtbottentvätt  1,0 2,0  2,0 

Summa  8,0 42,0  42,0 

Kulturnämnden      

Nytt ljussystem LED, Konstmuséet  0,8 1,5  1,5 

Modernisering stadsbiblioteket  0,5 3,5  3,5 

Ny biblioteksbuss  5,0 10,0  10,0 

Summa  6,3 15,0   

Övriga nämnder och styrelser        

Styrelsen för Konsult och Service  43,7 174,8   

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg  5,0 20,0   

Förskolenämnden  19,0 49,5   

Grundskolenämnden  13,3 72,0   

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden  25,4 42,2   

Individ- och familjenämnden  0,3 0,3   

Skultuna kommundelsnämnd  1,0 4,0   

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad  2,5 10,0   

Kommunstyrelsen  3,9 3,9   

Miljö- och konsumentnämnden  0,5 0,5   

Summa  114,6 372,2   

Stationsområdet, Kungsängen, 3B        

Resecentrum  0,0 102,0 378,0 480,0 

Bussterminal  0,0 83,0 26,0 109,0 

Kungsängsgatan  1,0 21,0  21,0 

Sigurdsgatan  0,0 11,0  11,0 

Summa  1,0 217,0   

Totala investeringar  1 290,5 4 845,1   

  



 

 

VÄSTERÅS STAD Komplettering årsplan Västerås stad 2018 

 
 2017-12-11 

 24 

Nämnder och styrelser 2018 

Förskolenämnden 

Förskolan står inför en utmaning att ha tillräckliga och rätt lokaler när befolkningen växer och således 

kravet på fler förskoleplatser. Verksamhetens innehåll ska utvecklas så att den passar framtidens 

förskola och hänsyn tas till forskning kring barngruppernas storlek. Nämndens ekonomi är i balans 

och ramen till 2018 väntas räcka. Det beräknas vara 18 asylsökande barn i förskolan. Budgeten 

rymmer dessa barn utan tillskott från det extra statsbidraget. 

 

Förskolenämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 942,2 

Statsbidrag offentlighetsprincipen 0,1 

Omfördelning till Skultuna kommundelsnämnd -0,2 

Förslag ny ram 2018 942,1 

  Statslig kompensation för att offentlighetsprincipen ska införas i 

fristående förskolor.  0,1 

I årsplan 2018 beslutade kommunfullmäktige om en satsning på 

hållbart ledarskap samt lönesatsning i förskolan. Då fick Skultuna inte 

ta del av satsningen så detta är en omfördelning av Skultunas del i 

satsningen -0,2 

Grundskolenämnden 

I grundskoleverksamheten arbetas för inkluderande lärmiljöer för att stimulera till motivation och 

lust att lära för eleverna. Ambitionen är att andelen legitimerade och behöriga lärare ska öka. För att 

locka och behålla medarbetare krävs satsningar på arbetsmiljö och ett hållbart ledarskap. 

Befolkningsökningen gör att nya skolor behövs i öster och sydöst. Återflytt av årskurs 6 till 

mellanstadieskolorna kommer kräva om- och tillbyggnader ett antal år framåt. 

 

Ekonomin för nämnden är i balans. Kostnaderna för grundskolan är fortsatt låg i Västerås jämfört 

med övriga riket och för att klara kunskapsmål och vara en ledande skolstad behöver ramen 

förstärkas över tid. 75 asylsökande barn beräknas finnas i grundskolan 2018. Merkostnader för dessa 

uppgår till 3,4 mnkr. Om beslut fattas att låta barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar få gå 15 

timmar på fritidshem, kräver det en ramökning med 5,3 mnkr. 
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Grundskolenämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 1 781,0 

Idrottshall Önstaskolan 0,5 

Statsbidrag skolstart 6 år 1,1 

Statsbidrag nyanlända elever 0,5 

Statsbidrag läroplansförändringar 0,8 

Statsbidrag prao  0,2 

Statsbidrag offentlighetsprincipen 0,1 

Statsbidrag nationella prov 0,2 

Statsbidrag skolkostnadsutredning 0,6 

Statsbidrag lovskola 0,4 

Avgår Skultunas del i ovan nämnda statsbidrag -0,1 

Omfördelning till Skultuna kommundelsnämnd -0,1 

Utökad tid på fritidshem halvår 2 2,7 

Skolsatsning grundskola halvår 2  4,7 

Förslag ny ram 2018 1 792,6 

  Önstaskolans idrottshall brann ner och en ny beräknas stå klar till 
halvår 2 2018. Den nya idrottshallens hyra är högre än den gamla och 
nämnden kompenseras dels för den ökade hyreskostnaden (0,4 mnkr) 
och dels för effekten att lokalersättningen till fristående skolor 
därmed ökar (0,1 mnkr). 

0,5 

Obligatorisk skolstart vid 6 års ålder kompenseras från staten. 1,1 

Statlig kompensation för ökade kostnader i samband med 
genomförande av en utredning om hur nyanlända elever ska nå 
behörighet till gymnasiet i större utsträckning. 

0,5 

Skolkommissionen har lämnat förslag för höjda kunskapsresultat, 
förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet. Statlig 
kompensation till kommunerna för utökat åtagande vid skollags- och 
läroplansförändringar.  

0,8 

Statlig kompensation för utökat åtagande vid införande av prao från 
och med årskurs 8. 

0,2 

Statlig kompensation för att offentlighetsprincipen ska införas i 
fristående skolor.  

0,1 

Ökad statlig kompensation för utveckling av nationella prov. 0,2 

Skolkostnadsutredning: Statlig kompensation för utökat åtagande vid 
införande av öppen redovisning av intäkter och kostnader på 
skolenhetsnivå. 

0,6 

Statlig kompensation för skyldighet att erbjuda lovskola. 0,4 

Avgår Skultunas del i statsbidragen ovan beräknat utifrån volym. -0,1 

I årsplan 2018 beslutade kommunfullmäktige om en särskild 
lärarlönesatsning. Då fick Skultuna inte ta del av satsningen så detta är 
en omfördelning av Skultunas del i satsningen. 

-0,1 
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Utökad tid i fritidshem för barn till föräldralediga och arbetslösa. 
Samtliga barn i dessa grupper får 15 timmar vistelsetid på fritids per 
vecka i årskurs F-3. Detta gäller från ht 2018 2,7 

Politisk skolsatsning grundskola från ht 2018 4,7 

 

Utöver tilldelad ram föreslås nämnden få täckning för sina kostnader för asylsökande elever upp till 

maximalt 3,4 mnkr 2018. Finansiering sker från statsbidraget för ökad välfärd.   

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Mottagandet av flyktingar ställer fortsatt stora krav på såväl kommunal vuxenutbildning som 

arbetsmarknadsinsatser och förebyggande insatser. Att eleverna når bättre resultat och högre betyg 

är ett centralt mål för i gymnasieskolan. Fokus kommer att ligga på att skapa bra förutsättningar för 

att möta en ökad elevtillströmning 2018-2022. Utvecklingen av Introduktionsprogram (IM) fortsätter, 

liksom arbetet med att behålla och höja andelen behöriga lärare på yrkesprogrammen. 

 

Ramen har förstärkts till 2018 vilket förbättrar förutsättningarna för att få en ekonomi i balans. Den 

kommunala gymnasieskolan har ett antal utbildningar med för lågt antal elever för att vara 

ekonomiskt bärkraftiga, vilket kan innebära framtida förändringar. Nämnden lyfter fram ett behov 

om 1 mnkr för att permanenta projektet som syftar till att underlätta etableringen på 

arbetsmarknaden för nyanlända. Nämnden visar också att det finns potential att arbeta med att 

minska utanförskapet bland 16–20-åringar i bostadsområdena. Ett sådant arbete skulle dock kräva 

extra resurser. 190 asylsökande ungdomar beräknas finnas i gymnasiekolan 2018. Merkostnaden för 

dessa uppgår till 9,3 mnkr.  

 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 773,3 

Statsbidrag skolkostnadsutredning 0,2 

Statsbidrag genomströmning 0,2 

Arbetsmarknadsåtgärder: Etableringsresurs  1,0 

Arbetsmarknadsåtgärder: Elba  0,5 

Förslag ny ram 2018 775,2 

  Skolkostnadsutredning: Statlig kompensation för utökat åtagande vid 
införande av öppen redovisning av intäkter och kostnader på 
skolenhetsnivå. 

0,2 

Genomströmning: Statlig kompensation för systematisk överlämning 
av information när elever flyttar mellan skolenheter för att undvika 
ogiltig frånvaro. 

0,2 

Arbetsmarknadsåtgärder: Etableringsresurs. Permanentning av 
projekt som drivits med samordningsförbundet med syfte att 
underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. 1,0 

Arbetsmarknadsåtgärder: Elba. 10 mnkr föreslås sättas av för 
investeringar på Elba. För verksamhetsdrift avsätts 0,5 mnkr.  0,5 
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Utöver tilldelad ram föreslås nämnden få täckning för sina kostnader för asylsökande elever upp till 

maximalt 9,3 mnkr 2018. Finansiering sker från statsbidraget för ökad välfärd.   

Äldrenämnden 

Åtgärder har vidtagits för att bromsa volym- och kostnadsökningarna inom hemtjänsten men 

kostnader inom hemsjukvården riskerar att öka. De ekonomiska förutsättningarna ser generellt bra 

ut för nämnden 2018.  

 

Kostnadsökningar som väntas är en ökning av utskrivningar från slutenvården på grund av en ny lag 

och en ny förvaltningslag som kan innebära ökade tolkkostnader, ökade administrativa kostnader vid 

delning av förvaltningen och utökning av lokaler för biståndsenheten. Nämnden fortsätter sitt arbete 

med införande av teknik vilket innebär en ökad självständighet för den enskilde. Statsbidragen som 

finansierat projektet intensiv hemrehabilitering upphör till 2019. Till viss del möts 

kostnadsökningarna med rationaliseringar. 

 

Under de närmaste åren beräknas endast ett litet tillskott av lägenheter i äldreboenden. Västerås har 

haft ett högt antal ej verkställda biståndsbeslut om särskilt boende i jämförelse med jämförbara 

kommuner. Därför pågår en översyn av boendeprocesser och boendeplanering. Antalet platser på 

äldreboende beräknas öka med 35 under 2018 till 1 096 stycken, medan antalet platser på servicehus 

ligger kvar på 687 stycken. Korttidsplatser förväntas öka med 6 till 159 stycken. 

 

Äldrenämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 1 466,0 

Hemtjänst 20,0 

Förslag ny ram 2018 1 486,0 

  En satsning på ökade ersättningsnivåer inom hemtjänsten görs till 

2018. Nya ersättningsnivåer ska gälla från och med maj 2018 vilket ger 

att satsningen motsvarar 30 mnkr på helårsbasis. Ett särskilt uppdrag 

har riktats till äldrenämnden i samband med denna satsning (se sid 9-

10). 20,0 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Nämndens har en planerad verksamhet för 784,8 mnkr där kostnader för tillkommande boendet 

Trossbacken inte är med på grund av förseningar. Utöver det finns ett behov för kostnader enligt SoL 

om kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär vilket är en ny insats som nämnden beslutade om 

2017. Detta är en konsekvens av en dom i högsta förvaltningsdomstolen som förtydligar hur 

bedömning av personlig assistans ska tolkas. För kommunen innebär det en ny kostnad som kan bli 

så hög som 25 mnkr årligen på grund av ett antal personer som har behov av övervakning av 1-3 

personer dygnet om. Ett avtal med Regionen har ingåtts där kostnaden delas lika mellan parterna.  

  

Kostnaderna för personlig assistans ökar på grund av ett ökat antal ansökningar men även 

försäkringskassans restriktivare tolkning av rätten till assistans, vilket gör att personer hänvisas till 
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kommunen för bedömning av sitt behov. Även andra insatser enligt LSS ökar då färre beviljas 

personlig assistans såsom avlösarservice och korttidsvistelse. Antalet ärenden på biståndsenheten 

har ökat och nämnden har kunnat utöka antalet biståndshandläggare med hjälp av statliga 

prestationsmedel som täcker kostnaderna till hälften 2018, men där täckning av kommunala medel 

kommer att behövas fullt ut 2019. För att minska antalet köpta platser utanför kommunen är det av 

stor vikt att nämndens boendeplan följs. Statens intention att minska de statliga utgifterna innebär 

att kommunerna får ta över ansvaret vilket leder till ökade kostnader för kommunen. 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 787,0 

Trossbacken -2,2 

Förslag ny ram 2018 784,8 

  I årsplan 2018 tillfördes nämnden 2,2 mnkr för driftstart av 

Trossbackens boende kvartal 4 2018. Driftstarten är nu senarelagd till 

2019.  -2,2 

 

Utöver tilldelad ram föreslås nämnden få täckning för sina kostnader för verksamheten kvalificerad 

tillsyn. Finansiering sker från kommunstyrelsens budgetreserv. 

Individ- och familjenämnden 

Nämnden har en beslutad ram 2018 på 805,5 mnkr. För att klara sin verksamhet med dessa medel 

krävs åtgärder motsvarande 17 mnkr. Detta då prognosen 2017 är 12 mnkr i underskott för den 

skattefinansierade verksamheten samt att insatser för 5 mnkr saknar finansiering till 2018. 

Underskottet hänförs till höga vårdkostnader för vuxna missbrukare samt för våld i nära relationer. 

Svårigheten att rekrytera socialsekreterare gör att inhyrda konsulter driver upp kostnaderna.  

 

För att få ekonomi i balans vidtas flera åtgärder. Fler boendeplatser kommer att öppnas kommande 

år för att minska behovet av köpta platser. Egna lägenheter istället för att köpa platser på 

utredningshem, lägenheter/rum istället för hotell/vandrarhem som tillfälliga bostäder. En egen 

förtroendetandläkare som gör en bedömning av nödvändig tandvård samt att använda upphandlade 

HVB-hem och familjehem. Omförhandlat avtal med härberget Eken, tolkkostnader som täcks av 

migrationsverket och senarelagd drift av tillnyktringsenheten är ytterligare åtgärder för att få 

ekonomin i balans. Utökning av kurator på ungdomsmottagningen som regionen driver kan inte 

göras enligt beslutat styrdokument på grund av nämndens ekonomi.  

 

Individ- och familjenämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 805,5 

Omfördelning från kommunstyrelsen 0,2 

Statsbidrag spelmissbruk 0,3 

Förslag ny ram 2018 806,0 
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I årsplan 2018 beslutades att 3,2 mnkr skulle omfördelas till individ- 

och familjenämnden för sociala insatsgrupper. En mer rättvisande 

rubrik är myndighetsutövande fältverksamhet. Beloppet utökas nu 

med ytterligare 0,2 mnkr. 0,2 

Statlig kompensation för utvidgat ansvar enligt SoL att förebygga och 

motverka missbruk av spel om pengar. 0,3 

Kulturnämnden 

Utöver pris- och lönekompensation får nämnden till 2018 1 mnkr i utökat föreningsstöd, 1 mnkr för 

att utveckla individuella lösningar för musikerna i Sinfoniettan. En omfördelning görs till kulturfonden 

för att reparera Vindarnas grotta. Kulturnämnden erhåller en intern intäkt från kulturfonden 2018.  

 

Att Fredriksbergsbadet brann ner innebär att aktiviteterna för Knytpunkten flyttas till Råby centrum 

redan hösten 2017. Grundskolenämndens flytt från Bäckbyhuset innebär färre elever på biblioteket 

och färre utlåningar. Den sociala situationen med behov av väktare vid huset har medfört ökade 

kostnader för biblioteksverksamheten.  

 

Västerås är en växande stad, vilket medför att ett växande uppdrag om ambitionsnivåer och kvalitet 

ska upprätthållas. Västerås kulturskola behöver fler undervisningsplatser. Den pedagogiska 

verksamheten på Västerås konstmuseum och Vallby friluftsmuseum behöver utökade resurser, 

medarbetarna behöver vara fler på biblioteken. Kursavgifterna på Kulturskolan behöver återställas 

då de statliga medel som tillfördes 2017 för att kunna sänka avgifterna inte utgår 2018. Det ställs allt 

högre krav på digital infrastruktur vilket påverkar stadsarkivets ekonomi. Nämnden har behov av ett 

ökat bidrag om 0,5 mnkr för att klara hyresnivån på Växhuset.  

 

På grund av ett tilläggsavtal mellan Fastighets AB Congresshuset i Västerås och Västerås stad 

gällande konserthuset ökar hyreskostnaden 1,3 mnkr per år. Kostnadsökningen finansieras genom 

kulturnämndens reserv för konserthusets hyresmodell. 

 

Från och med 1 januari 2017 har Skatteverket avskaffat möjligheten för arbetsgivare att göra 

schablonmässigt avdrag om 30 procent från underlaget för arbetsgivaravgifterna avseende musiker 

och sångartister. Avskaffandet innebär en ökning av personalkostnader då man numera betalar full 

arbetsgivaravgift för denna yrkeskategori. Förändringen har inneburit en ökad personalkostnad 

motsvarande 630 tkr under 2017. För denna ökade personalkostnad fick Västmanlandsmusiken ett 

särskilt bidrag för 2017. För 2018 har Västmanlandsmusiken budgeterat för en kostnadstäckning från 

huvudmännen på motsvarande nivå. Kostnadsökningen finansieras genom kulturnämndens reserv 

för konserthusets hyresmodell. 

Kulturnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 194,2 

Växhuset, hyra 0,5 

Omfördelning till kulturfonden -1,4 

Omfördelning till nämnden för idrott och friluftsliv -0,1 

Ambitionshöjning verksamhet Växhuset och Konstmuseet 1,0 

Förslag ny ram 2018 194,2 
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  Kompensation för anpassning till faktisk hyreskostnad enligt gällande 
interhyresmodell vilket innebär reducering av gammal 
hyressubvention. 

0,5 

En omfördelning görs från nämnden till kulturfonden för renovering av 
konstverket "Vindarnas grotta" utanför stadshuset. Nämnden kommer 
att få del av dessa pengar som en intern intäkt under 2018.  

-1,4 

En omfördelning av medel för SISU Idrottsbildarna till nämnden för 
idrott och friluftsliv. 

-0,1 

Ambitionshöjning verksamhet i bland annat Växhuset och 
Konstmuseet 1,0 

Nämnden för idrott och friluftsliv 

Nämndens budgetram på 171,6 mnkr för 2018 innehåller en ökning med 1 mnkr för ökat 

föreningsstöd, förstärkt ekonomiadministrativt stöd samt tillskott för drift av badet på Södra Björnön 

som permanentas. Med effektiviseringskrav och prisökningar som inte helt täcks behöver åtgärder 

göras. Några exempel på åtgärder är att öka avgifter inom vuxenverksamheten, ytterligare 

energieffektiviseringar, avveckling av Lövudden IF och minskning av barnlotsverksamheten på 

Knytpunkten. 

 

Befolkningsökningen särskilt bland barn innebär ett högre tryck på nämndens lokaler med ett ökat 

slitage som följd samt krav på fler lokaler. Driften av Lögarängsbadet övergår till privat aktör och 

Kristiansborgsbadets drift kommer att utredas med anledning av försäljning av byggnaden. Det 

nerbrunna Råbybadets framtida utformning är ännu inte utredd. 

 

Nämnden för idrott och friluftsliv mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 171,6 

Önstaskolans idrottshall 0,4 

Omfördelning från kulturnämnden 0,1 

Förslag ny ram 2018 172,1 

  Önstaskolans idrottshall brann ner och en ny beräknas stå klar till 

halvår 2 2018. Den nya idrottshallens hyra är högre än den gamla och 

nämnden kompenseras för den ökade hyreskostnaden (0,4 mnkr). 0,4 

En omfördelning av medel för SISU Idrottsbildarna från 

kulturnämnden. 0,1 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har en ram för 2018 på 416,8 mnkr vilket är en förstärkning för tidigare 

investeringar, ökad turtäthet för en busslinje och en mindre ökning för ökade ytor. Det höga 

bostadsbyggandet ökar trycket för nämnden som anställer fem nya medarbetare inom fysisk 

planering och projektledning samt driftplanering.  

 

Trots satsningar till tekniska nämnden så ser nämnden att alla behov ej kan tillgodoses. Inom delar 
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som exempelvis parkskötsel och upprustning av parkeringsytor är nämndens önskade ambitionsnivå 

större än vad resurserna tillåter.  

 

Tekniska nämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 416,8 

Förslag oförändrad ram till 2018   

Skultuna kommundelsnämnd 

Nämndens ekonomi är stabil men utmaningarna består för hemtjänsten och skolan där 

skolresultaten sjunker från årskurs fem. För att kunna effektivisera hemtjänsten ännu mer slås all 

äldreomsorgsverksamhet ihop i kommundelen. Svårigheten är att möta äldrenämndens minskade 

ersättningar avseende utförd hemtjänst på natten och ingen ersättning för avböjda besök. Med 

öppnandet av nytt boende är bedömningen att denna ökade volym skapar förutsättningar att få 

bättre ekonomi i äldreomsorgen.  

 

För att klara behovet av förskole- och skollokaler måste lokaler användas flexibelt. Tidigare 

tomställda lokaler tas i bruk. Skolgången för en flykting kostar mer än vad schablonen ger och det är 

också svårt att beräkna antalet elever framåt då alla inte kommer att beviljas asyl.  

 

Bedömningen är att uppdraget klaras med tilldelad ram samt ett nollresultat för den 

intäktsfinansierade verksamheten.  

 

Skultuna kommundelsnämnd mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 112,5 

Statsbidrag skolsatsningar 0,1 

Omfördelning från förskolenämnden 0,2 

Omfördelning från grundskolenämnden 0,1 

Utökad tid på fritidshem halvår 2 0,1 

Skolsatsning grundskola halvår 2  0,2 

Förslag ny ram 2018 113,2 

  Staten kompenserar Västerås stad för en rad olika delar inom 
grundskolans verksamhetsområde. Detta är Skultunas del i samtliga 
kompensationer. Se grundskolenämnden för specifikation över vilka 
statsbidrag som avses.  

0,1 

I årsplan 2018 beslutade kommunfullmäktige om en satsning på 
hållbart ledarskap samt lönesatsning i förskolan. Då fick Skultuna inte 
ta del av satsningen så detta är en omfördelning av Skultunas del i 
satsningen. 

0,2 

I årsplan 2018 beslutade kommunfullmäktige om en särskild 
lärarlönesatsning. Då fick Skultuna inte ta del av satsningen så detta är 
en omfördelning av Skultunas del i satsningen. 

0,1 
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Utökad tid i fritidshem för barn till föräldralediga och arbetslösa. 
Samtliga barn i dessa grupper får 15 timmar vistelsetid på fritids per 
vecka i årskurs F-3. Detta gäller från ht 2018 

0,1 

Politisk skolsatsning grundskola från ht 2018 0,2 

 

Utöver tilldelad ram föreslås nämnden få täckning för sina kostnader för asylsökande elever upp till 

maximalt 0,8 mnkr 2018. Finansiering sker från statsbidraget för ökad välfärd.   

Byggnadsnämnden 

I takt med ökat antal invånare ökar behoven av service, bostäder och skolor med mera. Antalet 

bygglov är därför också rekordhögt. För 2017 beräknar nämnden att göra ett stort överskott på grund 

av höga bygglovsintäkter.  

 

Beslutad ram för 2018 beräknas kunna ge verksamhet enligt plan. För att lyckas med nämndens 

uppdrag är den mest kritiska framgångsfaktorn kompetensförsörjningen. Det är brist på arkitekter, 

planerare, byggnadsingenjörer, lantmätare och GIS-ingenjörer. Extra kampanjer har gjort att 

nämnden varit framgångsrik och ändå lyckats rekrytera om än lite senare än planerat och kan gå in i 

2018 med i stort sett fulltalig bemanning. 

 

En osäkerhet är byggkonjunkturen där det finns tecken på avmattning i Stockholmsområdet. På kort 

sikt kan då antalet bygglovsansökningar minska och på längre sikt minskar planeringsverksamheten. 

Vi ser inga sådana tendenser i Västerås till 2018. Två stora områden för nämnden 2018 är Northvolt 

och panna 7 hos Mälarenergi. 

 

Byggnadsnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 25,6 

Förslag oförändrad ram till 2018   

Miljö- och konsumentnämnden 

För att klara budget behöver vissa verksamheter inom miljöområdet prioriteras ner. Nämnden har 

haft kostnadsökningar för ökat tillsynsansvar, ökat bostadsbyggande och fler administrativa uppgifter 

särskilt inom IT-området. Det stora bostadsbyggandet sätter press på nämnden som är med i 

översikts- och detaljplaner. Fokus sätts på de verksamheter som bedöms ha störst risk ur livsmedel-, 

hälsoskydds- eller miljösynpunkt. Nämnden upplever att resurserna inte är tillräckliga för att klara 

uppdraget fullt ut. Exempelvis finns behov av 0,3 mnkr för drift och underhåll av mätsystemet för att 

mäta luftföroreningar. Utan dessa medel uppger nämnden att de inte har möjlighet att fortsätta med 

mätningarna.  

 

Miljö- och konsumentnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 20,3 

Mätning av luftkvalitet i Västerås 0,3 

Förslag ny ram 2018 20,6 
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Kompensation för drift och underhåll av infört system för mätning av 
luftföroreningar 0,3 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen planerar inga verksamhetsförändringar men stadsledningskontoret som är 

styrelsens förvaltning behöver eventuellt se över nuvarande enhetsindelning under 2018. Tre frågor 

som kräver särskild uppmärksamhet är valet 2018, ersättning av kompetens i samband med 

pensionsavgångar på ledande befattningar och att konsolidera de förändringar som följer av 

styrsystemet. 

 

Beslutad budgetram för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och stadsledningskontor är för 2018 

220,6 mnkr. Från ramen har dragits tillfälliga satsningar 2017 och lagts till ett antal nya såsom 

fortsatt bredbandsutbyggnad, fortsatta medel för ortsutbyggnad, bidrag för gemensamma projekt 

och ökad trivsel i city.  

 

En satsning på uppsökande verksamhet, sociala insatser i utsatta områden med mera genomfördes 

till 2017. Satsningen var på 6,0 mnkr och delades ut till kommunstyrelsen med uppdrag att 

resurserna skulle fördelas vidare till berörda nämnder. 1,3 mnkr av dessa 6,0 mnkr kommer att ligga 

kvar i kommunstyrelsens ram framåt för ett projekt på Råby som drivs av utförarstyrelsen för stöd, 

fritid och entreprenad (SFE). Pengarna kommer att fördelas till SFE som en intern intäkt där 

kommunstyrelsen blir beställande nämnd.  

 

Kommunstyrelsen mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 220,6 

Tillfällig satsning 2018 för ökad administration val 0,5 

Omfördelning till individ- och familjenämnden -0,2 

Förslag ny ram 2018 220,9 

  I och med valet ökar det administrativa arbetet för 

stadsledningskontoret tillfälligt. Det handlar om samordning av 

introduktion och utbildningsinsatser för nya förtroendevalda.  0,5 

I årsplan 2018 beslutades att 3,2 mnkr skulle omfördelas till individ- 

och familjenämnden för sociala insatsgrupper. En mer rättvisande 

rubrik är myndighetsutövande fältverksamhet. Beloppet utökas nu 

med ytterligare 0,2 mnkr. -0,2 

Kommunrevisionen 

Revisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala 

verksamheten. Lekmannarevisorerna till stadens samtliga bolag väljs av kommunfullmäktige från 

gruppen förtroendevalada revisorer. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget 

arbetar i enlighet med ägarens (kommunens) avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om 

det finns en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget genomförs i nära samarbete med de 

förtroendevalda revisorerna. Samtliga kostnader för lekmannarevisionen belastar i dag respektive 
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bolag.  Efter diskussioner med andra kommuners revisorer, med kommunfullmäktiges presidium och 

koncernbolaget Stadshus AB har revisionsgruppen kommit fram till att man önskar en budgetram för 

helheten, det vill säga både för nuvarande revisionsuppdag samt för lekmammarevisionsuppdraget 

för stadens bolag. Behovet för att täcka kostnad för arvoden till lekmannarevisionen uppgår till 0,1 

mnkr. Till 2019 behövs ramen stärkas ytterligare med 0,5 mnkr för att täcka kostnaderna för 

sakkunnigbiträden till lekmannarevisorerna samt till de fördjupade granskningarna som görs av 

bolagen.   

 

Kommunrevisionen mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 3,7 

Arvoden granskning bolag 0,1 

Förslag ny ram 2018 3,8 

  De kommunala bolagen har finansierat lekmannarevisorernas 

granskning av dem. Då det inte är bolagen själva som beslutar om 

granskningen föreslås finansieringen läggas inom kommunrevisionens 

ram. Detta sker i två steg där första steget sker till 2018 genom en 

utökning av ramen för arvoden till lekmannarevisorer.  0,1 

Överförmyndarnämnden 

Verksamheten har förändrats de senaste åren på grund av en ökande befolkning samt en stor mängd 

ensamkommande barn. Behovet av god man ökar då befolkningen ökar samt att befolkningen blir 

allt äldre. Utöver volymökningar så ökar ärendetyngden med fler komplicerade ärenden.  

 

För att klara budget 2018 är en förutsättning att nämnden får del av statsbidraget för ökad välfärd, 

samt del i schablonersättningen för flyktingar där tidigare Migrationsverket ersatte nämnden för alla 

kostnader. Övergångsregler i ersättningen från staten innebär att ingen ersättning utgår för de 

ensamkommande flyktingbarn som kom före 1 juli 2017. Det motsvarar en kostnad för nämnden på 

en dryg miljon.  

 

Överförmyndarnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 12,5 

Förslag oförändrad ram till 2018   

 

Utöver tilldelad ram föreslås nämnden få täckning för sina kostnader för gode män för 

ensamkommande barn som kommit till Västerås stad före 1a juli 2017 där statlig ersättning utgår.  

Finansiering sker från kommunstyrelsens budgetreserv.  

 

Utöver tilldelad ram föreslås nämnden också få täckning för sina kostnader upp till maximalt 2,0 

mnkr för ökad administration i och med den ökade mängd ärenden nämnden haft delvis i och med 

antalet ensamkommande barn. Finansiering sker från statsbidraget för ökad välfärd.  



 

 

VÄSTERÅS STAD Komplettering årsplan Västerås stad 2018 

 
 2017-12-11 

 35 

 

Valnämnden 

Det är valår till riksdag, kommun och region 2018 och valnämndens ram är därför utökad till 2018. 

Dock är situationen annorlunda än vid valet 2014 och nämndens medel beräknas inte täcka behoven. 

Dels beräknas kostnaden öka för att antalet valdistrikt är flera, dels måste fler vallokaler finnas i 

kommunala skolor med krav på ökade personella resurser och valadministrationen kräver 180 fler 

personer än vid förra valet. Förslaget är att administrationen baseras på ett tvåskiftsarbete under 

hela röstperioden för att undvika det höga övertidsuttaget som tidigare funnits. Detta team föreslås 

arbeta i en mobil enhet som också har beredskap att snabbt kunna mobiliseras vid eventuella 

extraval. Nämnden lyfter därför fram ett behov om utökad ram på 2,7 mnkr. Av dessa medel föreslås 

1 mnkr avsättas för ett arbete med att bredda och öka valdeltagandet. 

 

Valnämnden mnkr 

Beslutad ram årsplan 2018 5,0 

Tillfällig satsning 2018 i samband med val 1,5 

Förslag ny ram 2018 6,5 

  En tillfällig satsning 2018 föreslås på valnämnden för ökad 

administration i samband med valet.  1,5 

Styrelsen för Västerås Stad vård och omsorg 

Stora ekonomiska utmaningar kvarstår för egenregins hemtjänst som ända sedan LOV infördes 2008 

har arbetat med effektiviseringar. Höjd ersättning och förändrat regelverk måste till för att inte andra 

verksamheter ska behöva bära hemtjänstens underskott. 

 

Lönekostnaderna har ökat till följd av rättigheten till önskad tjänstgöringsgrad som har inneburit att 

163 medarbetare höjt sin tjänstgöringsgrad motsvarande 28 tjänster. Statligt bidrag för ökad 

bemanning fasas ut 2018. Sjuktalen är höga och projekt som syftar till att minska långtidsfrånvaron 

pågår. 

 

Verksamhetsområdet Individ och familj flyttas över till ny förvaltning 2018 vilket innebär 

effektiviseringskrav för styrelsen för att täcka kvarvarande overhead. Ett stort antal avtal går ut 

under 2018. Både avtal som drivs i egen regi och avtal som drivs i privat regi och där beställande 

nämnder kan besluta att de ska ut på upphandling. Detta skapar osäkerhet i planeringen samt extra 

administrativt arbete. Det krävs åtgärder för 15 miljoner för att förvaltningen ska få ekonomin i 

balans, vilket styrelsen bedömer inte går att nå med nuvarande ersättningsmodeller. 

Styrelsen för Konsult och Service 

Styrelsen har som målsättning att inte höja priserna trots årligt ökade kostnader i form av löne- och 

prisökning. För att uppnå detta krävs ständiga effektiviseringar. Innovation och digitalisering är 

avgörande för att klara uppdraget på sikt. All verksamhet förutom Kontaktcenter är fullt 

intäktsfinansierad, varav hälften är för förvaltningarna obligatoriska tjänster.  



 

 

VÄSTERÅS STAD Komplettering årsplan Västerås stad 2018 

 
 2017-12-11 

 36 

Fastighetsnämnden 

I den reviderade översiktsplanen för staden beräknas invånartalet stiga till 230 000 till år 2050. Detta 

gör att bostadsbyggandet måste fortsätta ligga på en hög nivå. Det är brist på kommunal mark vilket 

är en förutsättning för att kunna styra över samhällsutvecklingen varför strategier för ett långsiktigt 

markägande tas fram. Då det är ett högt tryck på byggmarknaden saknas personal i både 

projekteringsskede och i produktionsled vilket gör att relativt få anbud inkommer och de innehåller 

ofta kalkylerade priser som överstiger de förväntade. Det är önskvärt att projekt som ej är kopplade 

direkt till stadens expansion skjuts på framtiden. Skolverksamheterna som är i störst behov av 

förändring av lokaler har ombetts att göra en prioriteringslista. Resultatmässigt klarar nämnden sitt 

resultatkrav och lämnar en budget för ordinarie verksamhet på 5 mnkr och för 

exploateringsverksamheten på 8,5 mnkr. 

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad 

Styrelsen fortsätter att brottas med stora utmaningar till följd av tappade beställningar. Driften av 

Lögarängsbadet övergår till privat utförare 2018, enheten Samhällsorientering och vägledning 

övergår till den nya individ- och familjeförvaltningen, volymen för Budget och skuld kan minska då 

uppdraget mot Arboga/Kungsör riskerar att upphöra. Ett beslut finns även att en privat entreprenör 

ska överta Kristiansborgsbadet 2019 då fastigheten sålts. Allt detta betyder omställningskostnader 

och krav på anpassning av overheadkostnader.  

 

En del driftuppdrag som Mimer och teknik- och fastighetsförvaltningen har med privata utförare går 

ut under 2018 och chans finns då för styrelsen att vinna tillbaka dessa vilket skulle underlätta 

situationen. Ett resultat på noll bedöms kunna uppfyllas för 2018. 
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Sammanfattning återrapportering av uppdrag från Årsplan 
2018 
 

I Årsplan 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra olika uppdrag till styrelser och nämnder. 

Samtliga skulle återrapporteras i samband med Komplettering årsplan. Uppdragen återrapporteras 

som särskilda ärenden till kommunfullmäktige. Här redovisas sammandrag från återrapporteringen. 

 

1. Grundskolenämnden ges i uppdrag att återkomma med kostnadsberäkning och 
genomförandeplan för att genomföra en utökad vistelsetid på fritids för barn till 
föräldralediga och arbetslösa föräldrar. 

 

Idag har barn till arbetslösa vårdnadshavare rätt till 10 timmar vistelsetid per vecka på fritidshem i 

förskoleklass samt 6 timmar per vecka i årskurs 1-3. Barn till föräldralediga har idag rätt till 10 timmar 

vistelsetid per vecka på fritidshem i förskoleklass. För årskurs 1-3 har barn till föräldralediga ej rätt till 

vistelsetid på fritidshem. Grundskolenämnden har beräknat kostnad för att utöka till 15 timmar i 

vistelsetid per vecka på fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga från förskoleklass till 

årskurs 3. Tre timmar per dag ger barnen tillgång till den tid då den pedagogiska verksamheten 

huvudsakligen bedrivs. Barn i årskurs 4 till år 6 hänvisas till den öppna fritidsverksamheten.  

 

Bedömd utökad kostnad för att genomföra denna förändring uppgår till 5,3 mnkr. Beräkningen tar 

hänsyn till att en del av utökningen kan hanteras inom befintlig verksamhet. 5,3 mnkr är således 

tillkommande kostnader.  

 

Verksamheten har beredskap att omgående planera för behovet av personal- och lokalökningar om 

beslut fattas att ge utökad vistelsetid på fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning se över 
finansieringen av och möjligheten till att starta arbetet med vägen till Södra Kärrbolandet. 
 

Frågan finns planerad för i stadens investeringsplan med start år 2021. Bedömd total kostnad för 

investeringen uppgår till 70 mnkr där detaljplan beräknas kosta 2 mnkr, projektering 2 mnkr samt 

byggnation 66 mnkr. Projektet bedöms ta cirka 7 år att färdigställa från beställning av detaljplan till 

färdigställd väg.  

 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur man kan införliva tjänstecyklar i den 
gemensamma fordonspoolen för att uppmuntra till klimatsmarta resor inom stadens 
förvaltningar. 
 

Sedan många år finns en cykelpool med tjänstecyklar i staden som drivs av Servicepartner 

(Stadshusentrén). De har under 2017 fått klimatkompensationspengar för att bland annat köpa in 

flera elcyklar. Västerås stad erbjuder alla anställda förmånscyklar för att uppmuntra till klimatsmarta 

resor. Utöver detta finns åtgärder att främja cykelresandet i stadens klimatprogram. 
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4. Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en satsning på ökat cyklande i 
Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. 

 

Under år 2018 kommer ett inventeringsarbete att genomföras där cykelstråk som kan bli aktuella för 

separering identifieras, vilken investeringar som krävs för att bredda dem för att klara en separering 

samt antalet cykelöverfarter som behöver byggas per stråk. Cykelöverfarter kräver 

hastighetsdämpande åtgärder och har reglering med väjningsplikt för motorfordon. Efter beslut om 

vilka cykelstråk som ska åtgärdas samt vilket behov av åtgärder som krävs per sträckning, kan 

kostnadsberäkningen göras.  

 

I stadens investeringsplan planeras för att Västerås stad satsar 10 mnkr per år 2019-2021. Västerås 

stad kommer att ansöka om stadsmiljöavtal för dessa cykelåtgärder och om ansökan bifalles kan 

staden erhålla ytterligare 10 mnkr per år.  

Uppdrag till nämnder och styrelser 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att styrelser och nämnder får följande uppdrag: 

 

Uppdrag Tidpunkt för 

återrapportering 

Äldrenämnden får i uppdrag att:  

 Utifrån nämndens uppföljningsrapport av genomförda 

förändringar, där nämnden påvisar några ej önskade 

effekter som uppstått, ta fram ett förslag på förändringar av 

regelverket för hemtjänst och hemsjukvård utifrån 

perspektiven kund, ekonomi och staden som helhet. 

 Ta fram ett förslag på hur de extra 20 mnkr (30 mnkr på 

helår) som tilldelas nämnden bör fördelas utifrån samma 

perspektiv som i punkten ovan. 

 

Senast 20180228 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att: 

 Leda en skolutveckling där alla verksamheter tar sitt ansvar 
för att stötta elevernas lärande så att kunskapsresultaten 
förbättras.  

 Tillsammans med de tre skolnämnderna ta fram 
övergripande konkreta mål för skolverksamheterna och 
föreslå dessa för kommunfullmäktige så att det blir gällande 
för alla stadens verksamheter. 

Årsplan 2019 med 

delrapportering i april 2018 

 

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att: 

 Ge i uppdrag till stadsledningskontoret att ta fram en 
modell och finansiering så kravet på kommunal 
medfinansiering vid ansökan till Boverket för stöd till 
allmänna samlingslokaler kan uppfyllas.  

Årsplan 2019 
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Resultatbudget 2018, mnkr 
 

 

  

Årsplan 

2017 

Årsplan 

2018 

Kompl 

årsplan 

2018 

Skatteintäkter 6 634  6 909  6 874  

Statsbidrag, utjämning mm 979  996  1 041  

Statsbidrag ökad välfärd 103  103  104  

Summa intäkter 7 716  8 008  8 019  

        

Finansnetto 53  48  48  

        

Nämnder och styrelser 7 433  7 726  7 758  

Centrala poster inkl MBR 185  133  135  

Budgetreserv 6  47  24  

Totala kostnader 7 623  7 906  7 917  

        

RESULTAT 146  150  150  

    Resultat i procent 1,9 % 1,9 % 1,9 % 
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Nämndernas budgetramar 2018, mnkr 

  Årsplan Förändring      Förslag 

  2018 budget- Fördelning   budget- 

  Kfm ramar generella omför- ramar 

  juni 2018 statsbidrag delningar 2018 

Skattefinansierad verksamhet           

Förskolenämnden 942,2   0,1 -0,2 942,1 

Grundskolenämnden 1 781,0 7,9 3,8 -0,1 1 792,6 

Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd 773,3 1,5 0,4   775,2 

Äldrenämnden 1 466,0 20,0     1 486,0 

Nämnden för personer med funktionsneds 787,0 -2,2     784,8 

Individ- och familjenämnden 805,5   0,3 0,2 806,0 

Kulturnämnden 194,2 1,5   -1,5 194,2 

Nämnden för idrott och friluftsliv 171,6 0,4   0,1 172,1 

Tekniska nämnden 416,8       416,8 

Skultuna kommundelsnämnd 112,5 0,3 0,1 0,3 113,2 

Byggnadsnämnden 25,6       25,6 

Miljö- och konsumentnämnden 20,3 0,3     20,6 

Kommunstyrelsen 220,6 0,5   -0,2 220,9 

Kommunrevision 3,7 0,1     3,8 

Överförmyndarnämnden 12,5       12,5 

Valnämnden 5,0 1,5     6,5 

Mälardalens Brand o Räddningsförbund 78,2       78,2 

Delsumma 7 816,0 31,8 4,7 -1,4 7 851,1 

            
Intäktsfinansierad verksamhet - resultatkrav         
Styrelsen Västerås stad Vård och Omsorg 0,0       0,0 

Styrelsen för Konsult och Service 1,0       1,0 

Fastighetsnämnden 6,4 -1,4     5,0 

Fastighetsnämnden exploateringsverks 4,3 4,2     8,5 

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0       0,0 

Delsumma 11,7 2,8     14,5 

            

SUMMA 7 804,3 29,0     7 836,6 

            

Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav 

mm) 
65,4     1,4 66,8 

Central lönepott 2,0       2,0 

Underhåll hamnen 3,3 -3,3     0,0 

KS kommungemensamma reserv 47,0 -23,2     23,8 

Statsbidrag ökat bostadsbyggande -33,0       -33,0 

Insatser för välfärden 17,2 3,3     20,5 

TOTALT STADEN 7 906,2 5,8 4,7 0,0 7 916,7 
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Ägardirektiv (reviderade 2015)  

 

 På uppdrag av kommunstyrelsen i Västerås skall bolaget ha uppsikt över att 
dotterbolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med bolagsordning, bolagspolicy, 
ägardirektiv samt gällande regler och lagstiftning. 
 

 Bolaget skall löpande återrapportera till kommunstyrelsen samt tillse att uppsikten 
dokumenteras så att kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt uppfylls. 
 
Bolaget följer en löpande plan för uppsikt över bolagen. 
 

 Bolaget skall årligen redovisa en plan för sin uppsikt till kommunstyrelsen. 
 
Bolaget informerar kommunstyrelsen löpande under året enligt fastslagen plan för 

uppsikt.  
 

Västerås stads bolag – information om Budget 2018 
En betydande del av stadens verksamhet bedrivs i bolagsform. Kommunstyrelsen har ett 

övergripande ansvar för koncernens resultat och ekonomiska ställning. De kommunala bolagens 

budget utgör också ett viktigt underlag som information till kommunfullmäktige. Men redovisningen 

ska endast ses som information och kommunfullmäktige fattar inte något beslut om bolagens 

budgetar. I denna del görs en sammanfattning av årsbudgetarna för de bolag där kommunens 

ägarandel överstiger 50 procent.  

Västerås Stadshus AB (VSAB) 

I Västerås Stadshuskoncernen ingår moderbolaget Västerås Stadshus AB samt dotterbolagen 

Mälarenergi AB, Bostads Mimer AB, Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, Västerås 

Parkeringsbolag AB, Nya Västerås Flygplats AB och Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag.     

RESULTATBUDGET 

Västerås Stadshus AB budgeterar ett resultat efter finansnetto om 56,2 mnkr. Resultat består av 

utdelning från Mälarenergi AB (58 mnkr) och Bostads Mimer AB (Enligt gällande regler för 

kommunala bostadsaktiebolag, beräknat till 1,2 mnkr). Kostnaderna motsvarande av 3 mnkr varav 

1,9 mnkr av interna tjänster och styrelsearvode, 0,3 mnkr av externa tjänster och 0,9 mnkr i 

räntekostnader upptagna för tidigare Nyemission i Västerås Parkeringsbolag AB.   

INVESTERINGAR 

Inga investering eller nyemission till dotterbolagen är planerade för 2018  

MEDARBETARE  

Västerås Stadshus AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper tjänster av Västerås 

stad. De personalkostnader som finns är styrelsens ersättningar och arvoden. 
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Mälarenergi AB 

I Mälarenergikoncernen ingår moderbolaget Mälarenergi AB samt dotterbolagen Mälarenergi Elnät 

AB, Fibra AB, Mälarenergi Vattenkraft AB och Mälarenergi Försäljning AB och Mälarenergi Fastighet 

AB. 

 

Mälarenergi ska samverka med andra kommuner och intressenter i regionen i syfte att bidra till en 

hållbar utveckling. Bolaget ska tillhandahålla tjänster och produkter inom infraservice, det vill säga el, 

värme, vatten, IT, energitjänster och service. Bolaget omfattar verksamheter med olika 

förutsättningar. VA- och elnätsverksamheterna är monopol som lever under reglerad särlagstiftning 

medan övriga delar bedriver sina verksamheter i konkurrens. I huvudsak ska bolaget verka i 

Mälardalen. 

RESULTATBUDGET 

Mälarenergi budgeterar ett resultat efter finansnetto om 318 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå 

till 3 102 mnkr. Budgeten baseras på ett temperaturmässigt normalår för försäljning och produktion 

av värme, fjärrkyla, elnät och vatten. Brukningsavgiften för VA (vatten och avlopp) höjs 4 procent 

kommande året. Priset på värme ökar i snitt med 1,5 procent. Priset på producerad elenergi 

budgeteras enligt beräknade framtida prisförändringar på Nord Pools spotpriser med prisprognos per 

2017-09-21. 

 

Koncernens framtida ekonomiska utveckling beror till stor del på tillgängligheten i våra anläggningar, 

leveransförmåga, effektiviseringar, kundhantering, nivån på elpriset till elbörsen, fjärrvärmepriset, 

priset på elcertifikat, framtida prisutveckling på bränsle- och utsläppsrätter samt även utvecklingen 

inom handeln med el. Även framtida energipolitiska omställningar och regleringar måste hanteras 

inom verksamheten. Det budgeterade medelpriset på el är 29 öre/kWh, vilket är cirka 4 öre högre än 

föregående år. Elcertifikatens pris budgeteras till 53 kr/MWh vilket är 60 procent lägre än budgeterat 

pris föregående år. 

INVESTERINGAR 

Den totala investeringsbudgeten 2018 beräknas uppgå till 1 286 mnkr. Kvalitet, reinvestering, 
effektivisering och exploatering är de största posterna under 2018. Investering för Block 7 är 
inarbetad i budgeten och uppgår under året till 505 mnkr. Mälarenergis tillgångar ökar till cirka 9,7 
miljarder kronor.  

 
Investeringsplanen för perioden 2018 – 2022 uppgår till närmare 5 miljarder kronor varav häften av 
investeringsplanen avser investeringar inom affärsområde Värme 

MEDARBETARE  

Personalstyrkan för 2018 budgeteras öka med 24 personer till 773 årsarbetare jämfört med 2017. 
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Bostads AB Mimer (Mimer) 

Bolagets uppgift är att skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och 

bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service, hyresnivå med 

mera. Genom affärsmässig samhällsnytta ska bolaget bidra kontinuerligt till en långsiktig hållbar 

utveckling. 

RESULTATBUDGET 

Mimer budgeterar ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt på  

80 mnkr för 2018. Budgeten för 2018 kommer att tas vid Bostads AB Mimers styrelsemöte i 

december. I samband med detta beräknas även 2018 års hyresförhandling vara klar. 

INVESTERINGAR 

Budgeterade investeringar för 2018 består av drygt 700 mnkr nyinvesteringar samt drygt 300 mnkr i 

större underhålls- och ombyggnadsprojekt. Investeringar för 2019 och framåt rapporteras i Mimers 

affärsplan i mitten av november. Investeringsvolymen 2018 beräknas uppgå till 1 085 mnkr.  

 

Antal lägenheter sjunker med 661 stycken under 2018. Totalt färdigställs 88 stycken lägenheter 

fördelat på Nordanby Äng samt Lindaren. Försäljningen utgör 749 lägenheter. 

MEDARBETARE 

För medelantalet anställda förväntas en ökning med 7 personer till 152 jämfört med 2017. 

 

 

 

 

 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 

 

 Bolagets soliditet ska uppgå till 30 % (soliditet beräknas som justerat eget kapital i 
procent av summa skulder och eget kapital).  
 
För 2018 beräknas soliditeten uppgå till 38,3 %. 

 

 Avkastning på totalt kapital exkl. Vatten ska uppgå till 4,6 % (beräknas som 
rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar).  
 
Koncernens avkastning på totalt kapital exkl. Vatten beräknas bli 5 %. 

 

 Bolaget ska lämna utdelning till ägarna med minst 58 mnkr eller 25 % av resultat efter 
finansnetto årligen.  

 
Mälarenergi förväntas ge en utdelning om minst 58 mnkr.  
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Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 

 

 Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 %. Den får ej understiga 20 %.  
 
Soliditet fortsätter att sjunka under 2018 med anledning av investeringstakten. 
Under 2018 beräknas soliditeten hamna på 21 %. 
 

 Bolaget ska minst kunna lämna koncernbidrag till ägarna med motsvarande 80 
mnkr per år under perioden 2018-2020. Nivån på koncernbidrag fastställs av 
Västerås Stadshus AB i samband med upprättande av årets koncernbokslut. 
 
Bolaget har budgeterat med ett resultat efter finansnetto 80 mnkr enligt 

ägardirektivet.  

 

 Bolagets ska långsiktigt ha en avkastning på totalt kapital på minst 4 %, 
Affärsplanens (tio årsplanen) skall senast 2020 påvisa en avkastning på totalt 
kapital på minst 3 %. 
 
Mimer beräknar en avkastning på totalt kapital till 1,9 % för 2018. 

 

 Bolaget ska ge ägaren årlig utdelning som uppgår till statslåneräntan + 1 % 
beräknat på bolagets aktiekapital. (Enligt gällande regler för kommunala 
bostadsaktiebolag). 
 
Bolaget kommer att lämna utdelning enligt ovan.  

 

 Bolagets lönsamhets och finansiella ställning skall vara tillräcklig för att kunna 
tillgodose ägarens framtida behov av bostadsproduktion. Uppdraget är att 
nyproducera 200 lägenheter per år över tiden. 
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Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB (VSSF AB) 

Koncernen VSSF AB bildades år 2002 med uppgift att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter i 

Västerås som inte primärt används för ägarens kärnverksamheter, men som är strategiskt viktiga för 

ägaren och för stadens utveckling. I bolaget ingår de helägda dotterbolagen Västerås Flygfastigheter 

AB, Geddeholms AB, Utvecklingsfastigheter i Västerås AB och Västerås Fastighet Kungsängen AB. 

RESULTATBUDGET 

Resultat före skatt för 2018 beräknas uppgå till -3 mnkr (prognos 2 för 2017 visar på 20,3 mkr). 

Anledningen till den höga vinsten 2017 är en reavinst på 19,6 mkr vid försäljningen av Fastighets AB 

Elledningen.  

INVESTERINGAR 

Den totala investeringsbudgeten 2018 beräknas uppgå till 5 mnkr och består av reinvesteringar i 

befintligt fastighetsbestånd. 

MEDARBETARE 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper 

tjänster av Västerås stad. De personalkostnader som finns är styrelsens ersättningar och arvoden. 

 

 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 

 

 Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 %.  
 
Soliditeten per den 31 december 2018 väntas uppgå till 30,2 % (29,6 % enligt 
prognos 2, 2017).  
 

 Bolaget ska minst ha ett positivt resultat efter skatt. 
 
Koncernen budgeterar ett resultat före skatt på minus 3 mnkr, det förklaras 
till stor del med att Training Partner och Lernia sagt upp sina hyresavtal. 
 

 De två ovanstående ekonomiska målen kan frångås efter enskilda beslut i 
kommunfullmäktige under året. 
 

 Bolaget ska aktivt arbeta för att minska vakansgraden i lokalbeståndet.  
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Västerås Parkeringsbolag AB (VPAB) 

Västerås Parkerings AB startade verksamheten hösten 2016 och ingår i koncernbolaget Stadshus AB. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, uppföra, avyttra och förvalta parkeringsytor 

och parkeringsanläggningar inom Västerås stad. Bolaget kommer också planera för och bygga nya 

parkeringshus. Avsikten är att bolaget ska arbeta med en helhet i hantering av personbilsparkering i 

strategiska områden i centrala Västerås. 

 

Byggnation av parkeringshuset Däcket som finns i etapp 3 Öster Mälarstrand pågår och det bedöms 

vara klart juni 2018. Under 2018 kommer ytterligare två parkeringshus att projekteras. Dockan som 

finns i etapp 4 Öster Mälarstrand och Oxen som finns i Oxbacken centrum. 

RESULTATBUDGET 

I budget 2018 bedöms intäkterna omfatta 21,2 mnkr. 0,5 mnkr av intäkterna 2018 avser 

parkeringsköp. Rörelseresultatet budgeteras till 1,6 mnkr och resultat efter finansnetto till -0,6 mnkr. 

INVESTERINGAR 

Investeringsbehovet 2018 bedöms vara 55 mnkr, varav 37 mnkr för Däcket, 13,5 mnkr för Oxen, 3,5 

mnkr för Dockan och 1,6 mnkr för investeringar i ny betalutrustning. Fastighetsägare kommer att 

friköpa parkeringsplatser för cirka 15 mnkr vilket medför att likviditetsbehov blir cirka 40 mnkr för 

2018. 

MEDARBETARE 

Västerås Parkerings AB kommer inte att ha några anställda i bolaget, utan köper tjänster av Västerås 

stad. De personalkostnader som finns är främst styrelsens ersättningar och arvoden. 

 

 

Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2017) 

 

 Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15 % under uppbyggnadstiden, därefter ska 

soliditet vara minst 30 %. 

 

Bedömningen är att soliditet blir cirka 28 % per 2018-12-31. 

 

 Bolagets avkastning på totalt kapital skall vara minst 5 %, under uppbyggnadstiden 

av bolaget kan avvikelse förekomma under enskilda år. Affärsplanens (tio 

årsplanen) skall övertiden påvisa en avkastning på totalt kapital på minst 5 %. 

 

Bedömning är att bolagets avkastning på totalt kapital blir 1,3 % för 2018. Med 

nuvarande investering i Däcket och ej beslutade investeringar i Dockan och Oxen 

beräknas bolaget nå 5 % i avkastning 2026.  
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Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag (VMN AB) 

Västerås marknad & näringslivs övergripande uppdrag är att bidra till Västerås attraktionskraft. 

Bolaget ska arbeta för att attrahera människor, verksamheter och kapital till Västerås. Bolaget ska i 

samverkan med näringslivet och andra aktörer utveckla Västerås som en attraktiv boende-, arbets-, 

etablerings-, besöks-, och mötesort.  Bolaget ska också bidra till den långsiktiga kompetens-

försörjningen genom att väcka intresse och kunskap för teknik och naturvetenskap. 

RESULTATBUDGET 

För 2018 budgeteras ett resultat uppgående till – 17,2 mnkr, jämfört med budget för 2017 som är  

-16,9 mnkr. 

INVESTERINGAR 

Bolaget budgeterar investeringar om 0,2 mnkr för år 2018. 

MEDARBETARE 

Medelantalet anställda är budgeterat till 31 för 2018 och är en ökning med en medarbetare jämfört 

med budget 2017.  

 

 

 

 

 

 
  

Uppföljning av Ägardirektiv (Reviderat 2017) 
 

 Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -17 mnkr år 2018. 
 
Bolagets budget är något högre än ägardirektivet.  

 

 I den ekonomiska planeringen och utfallet ska de olika affärsområdena redovisas 
var för sig. 
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Nya Västerås Flygplats AB (NVFA) 

Bolaget skall inom ramen för sitt uppdrag bidra till att ägaren kan förverkliga vision 2026, 

klimatprogrammet och att den värdegrund som beslutas av kommunfullmäktige i Västerås 

genomsyrar bolaget. 

 

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är främst att ägaren genom sitt ägande kan bidra 

till goda kommunikationsmöjligheter för näringsliv och privatpersoner i regionen. Bolaget skall verka 

för att tillsammans med staden och näringslivet tillhandahålla en väl fungerande flygplats som en del 

av stadens infrastruktur. Bolaget skall följa och implementera den framtagna handlingsplan som finns 

gällande flygplatsens utveckling. 

 

Viktiga nyckelaktiviteter för Nya Västerås Flygplats AB är att anpassa nuvarande organisation efter 

nuvarande produktion och verksamhet. Detta arbete har påbörjats under år 2017 och 

resultateffekter kommer först att påvisas år 2019. Vidare skall bolaget arbeta utifrån den 

handlingsplan och affärsplan som återfinns gällande att utveckla antalet destinationer samt antalet 

resenärer. 

RESULTATBUDGET 

Nya Västerås Flygplats AB har för 2018 budgeterat ett resultat efter finansnetto om -30,6 mnkr. 

Prognosen för år 2017 var i delårsbokslutet per 31 augusti -31,2 mnkr. Budget för år 2018 baseras på 

ett passagerarantal om 117 000 resenärer som är något lägre än i budget år 2017, då antalet 

passagerare förväntas uppgå till 119 000 årspassagerare. Budget för år 2018 är beräknad på följande 

förutsättningar, flyg till London ” year around” med fyra avgångar/vecka, samt trafik till Malaga och 

Alicante med vardera två avgångar/vecka under perioden mars till oktober. 

INVESTERINGAR 

Bolagets investeringsbehov för år 2018 uppgår till 1,6 mnkr.   

MEDARBETARE 

Medelantalet anställda förväntas minska på sikt i samband med den verksamhetsförändring samt 

omorganisation bolaget genomför under år 2017–2018.  
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Ägardirektiv (reviderat 2017) 

 

Bolaget ska arbeta med att förbättra lönsamhetsnivå för att nå de ekonomiska målen. 

Fokus för verksamheten är att öka intäkterna och sänka kostnaderna för att nå 

uppställda mål. 

 

• Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -20 mnkr år 2019. 
 
Bolaget arbetar under 2018 enligt ovanstående beskrivning för att nå 

ägardirektivet 2019 

 

• Från och med 2021 ska bolagets resultat efter finansnetto vara bättre än -15 mnkr 
• Från och med 2025 ska bolaget helt kunna drivas på affärsmässiga grunder 
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Mälarhamnar AB 

Mälarhamnar AB har varit verksamt sedan årsskiftet 2000/2001 och ägs till 55 procent av Västerås 

stad och till 45 procent av Köpings kommun.  

 

Bolaget ska genom hamn- och terminalverksamhet i Köping och Västerås på affärsmässiga grunder 

erbjuda det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga 

lösningar inom hamn- och terminaltjänster. 

 

Bolaget fortsätter jobba med processutveckling i syfte att höja nivån på leverans och organisera sig 

för en lönsam verksamhet. Affärsanalyser leder till förhandlingar med kunder om förändrade 

verksamhetsupplägg. Den dagliga planeringen styr resurserna så att kajbyten kan genomföras 

optimalt och med minimalt med extrapersonal som tas in vid fartygsanlöp. 

RESULTATBUDGET 

Budgeten bygger på antagande om viss volymökning 2018. 

 

För 2018 budgeteras ett positiv resultat efter finansnetto om 11,4 mnkr vilket är en sänkning jämfört 

med prognos 2017 med 4,9 mnkr men en ökning jämfört med budget 2017 (6,9 mnkr) med 4,5 mnkr. 

Omsättningen förväntas öka med 1 procent jämfört med prognosen för 2017. 

INVESTERINGAR 

Under 2018 planeras investeringar i maskiner och fordon samt en större investering i en kran på 

motsvarande 22 mnkr. Investeringsbudgeten för 2018 beräknas uppgå till 32,4 mnkr. 

MEDARBETARE 

Stora pensionsavgångar väntas under det kommande året. Bolaget budgeterar 61 årsarbeten under 

2018 vilket är i nivå med 2017  
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Uppföljning av ägardirektiv (reviderade 2013) 

 

 Bolaget ska ge en avkastning på lägst 5 % på totalt kapital senast 2016 (beräknas som 
rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar).  
 
I budget 2018 beräknas avkastningen på totalt kapital bli 8 %. 

 

 Soliditeten ska senast år 2017 vara lägst 30 % (soliditet beräknas som justerat eget 
kapital i procent av summa skulder och eget kapital).  
 
För år 2018 beräknas soliditeten uppgå till 49 %. 

 

 Bolaget ska erlägga en årlig utdelning till ägarna om lägst 0,7 mnkr, att fördelas 
mellan ägarna utifrån ägarandel.  
 
Bolaget har budgeterat för en utdelning till ägarna om 0,7 mnkr där Västerås stad 

erhåller motsvarande ägarandelen 0,4 mnkr.  
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Sammanställning budget 2018 – bolagen 

 

  

Västerås  Mälarenergi  Mimer VSSF VPAB VMNAB  NVFA Mälar- 

    
Stadshus 

AB AB   AB       

hamnar 

AB 

Stadens ägarandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 55% 

          Omsättning 0,0 3 320,0 919,8 42,2 21,2 29,2 18,3 124,4 

Avskrivningar 0,0 -525,0 -203,0 -13,9 -1,6 -0,7 -3,6 -13,9 

Rörelseresultat -2,1 410,0 159,9 5,0 1,6 -17,1 -29,7 12,4 

Finansnetto 58,3* -92,0 -79,9 -8,0 -2,2 -0,1 -0,9 -1,0 

          Resultat efter  

        finansnetto 56,2 318,0 80,0 -3,0 -0,6 -17,2 -30,6 11,4 

          Prognos 2017 51,7 306,0 78,0 20,3** 1,8 -16,5 -31,1 16,3 

          * Utdelning från Mälarenergi AB (beräknas till 58 mnkr) och Mimer (beräknas till 1,2 mnkr) samt räntekostnader för Nyemission i VPAB  

** Försäljning av Fastighetsaktiebolaget Elledning (reavinst 19,3 mnkr) 

     
INVESTERINGAR (mnkr) 

   
      
Företag   Bokslut 2016 Budget 2017 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Mälarenergi AB 649 950 965 1 286 

Bostads AB Mimer  805 1 000 950 1 085 

V-ås Stads Strategiska 

    Fastigheter AB 11 0 2 5 

Västerås Parkerings 

AB 0 75 90 56 

V-ås marknads- och 

    näringslivs AB 1,8 0,0 0,8 0,2 

Västerås Flygplats AB 26*** 1,6 4,3**** 1,6 

Mälarhamnar AB 18 18 5 32 
 

*** Förvärv av tillgångar från Västerås Stadshus AB (tidigare Västerås Flygplats AB) 

**** Förskjuten investering i brandbil från 2016 

      MEDELANTAL ANSTÄLLDA 

   
      
Företag   Bokslut 2016 Budget 2017 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Mälarenergi AB 682 749 723 773 

Bostads AB Mimer  140 145 148 152 

V-ås marknads- och 

    näringslivs AB 29 30 30 31 

Västerås Flygplats AB 35 35 32 32 

Mälarhamnar AB 62 61 60 61 

V-ås Stadshus AB, V-ås Stads Strategiska Fastigheter, V-ås Parkerings AB har ingen egen personal 
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Bilaga 1. Prognos Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
 

KOMMUNALSKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 2017 - 2021 

 Cirkulär 2017:47 (september 2017) 

     
          mnkr 

  

  Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos 
 

        2017 2018 2019 2020 2021 
 

   

  

     
 

Befolkning 1 nov året innan 146 947 148 768 150 269 151 792 153 351  

Utdebitering (%) 

 

  20,36 20,36 20,36 20,36 20,36 
 

   

  

     
 

Prognos (%) SKL 

 

  4,3 4,1 3,6 3,5 3,9  
Fastställda uppräkningsfaktorer 

för 2016 5,0  

    Fastställda uppräkningsfaktorer 

för 2017 5,2  

    

   

  

     
 

SKATTEINTÄKTER 

 

  6 694 6 874 7 088 7 357 7 644  

   

  

     
 

Slutavräkning 2016, korrigering 12   

   Slutavräkning 2017 
 

  -51 

    
 

   

  

 

-26 

   
 

Delsumma 

 

  6 655 6 848 7 088 7 357 7 644 
 

   

  

     
 

Inkomstutjämningsbidrag 881 929 958 994 1033  

Kostnadsutjämningsavgift -26 -5 -5 -5 -5  

Regleringspost 

 

  -1 22 67 102 91 
 

Avgår del statsbidrag 

välfärden -31 -31 -50 -70 -70  

LSS-utjämning 

 

  -88 -91 -92 -93 -94 
 

   

  
     

 
Kommunal fastighetsavgift 231 243 243 243 243  

Delsumma 

 

  966 1 067 1 121 1 171 1 198 
 

   

  

     
 

TOTALT SKATTER OCH 

STATSBIDRAG 7 621 7 915 8 209 8 528 8 842  

Statsbidrag välfärden 103 104 106 106 106  

         
 

Specifikation 

       
 

Kostnadsutjämningsavgift, kr per 

inv -179 -35 -35 -35 -35  

LSS-utjämning, kr per inv -602 -613 -613 -613 -613  

 


