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EN BORGERLIG BUDGET FÖR 
ETT TRYGGT OCH HÅLLBART 
VÄSTERÅS  
 

Moderaterna och Kristdemokraterna har enats om en budget för Västerås stad 
2019. Det är en budget med fokus på: 

 Ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås stads ekonomi. 

 Ökad valfrihet, kvalitet och kunskap i skola och omsorg.  

 Ett tryggare Västerås. 
 
Vår gemensamma budget bygger på ett långsiktigt ansvarstagande för Västerås. Där 
skola, omsorg och trygghet prioriteras och med en ekonomi som inte belastar 
kommande generationer. 
 
Fler måste klara målen i skolan. Kunskap är en garanti för kommande framgångar. 
Det är professionen lärare och rektorer som vet vad varje elev behöver och då måste 
den rörliga skolpengen öka. Resurser till skolan får inte gå till nya projekt och 
politiska prioriteringar utan ska ge verksamheten möjlighet att göra nödvändiga 
åtgärder så att fler elever når godkända betyg i alla ämnen och att fler elever når 
toppbetygen. Därför behöver skolpengen öka med 1000 kronor per elev och år. Små 
barn behöver små grupper och därför behöver barngruppernas storlek minskas. 
 
Alla blir vi äldre och ingen kan stoppa tiden. Ingen ska behöva vara rädd för att bli 
gammal i Västerås. Äldreboenden och hemtjänst ska fungera. Alla är vi olika och 
som äldre har man olika behov och önskemål. Inom ramen för de behov var och en 
har rätt att få hjälp med ska det vara den äldre som bestämmer innehåll och vem 
som ska utföra. 
 
Många är oroliga. Det känns otryggt att röra sig runt om i Västerås. Det är 
oacceptabelt när hemtjänsten inte fungerar på grund av bilbränder, när 
knivskärningar och rån sker i skolan och när företagare inte längre vill vara 
verksamma på ett område på grund av inbrott och våld. Det är ett hot mot vårt 
grundläggande samhällskontrakt. Det krävs långsiktiga satsningar tillsammans med 
trygghetsskapande åtgärder som att se över och ta bort skymmande buskage och att 
förbättra belysningen. Det saknas poliser och åtgärder måste därför vidtas för att 
stärka tryggheten. Det handlar om allt från fler ordningsvakter till trygga stråk med 
kameraövervakning och ökad belysning. På platser som västeråsarna upplever som 
otrygga måste åtgärder vidtas. Vi har en trygghetssatsning på 15 miljoner i vår 
budget. 
 
Åtgärder och satsningar måste vara realistiska och genomförbara samtidigt som vi 
inte belastar kommande generationer med skulder. Investeringsbudgeten måste ses 
över så att staden inte behöver ta upp stora låneskulder. Samtidigt ska västeråsarna 
inte överbeskattas, därför måste varje krona vändas på för att det ska gå till rätt 
åtgärd. 
 
Stadens budget tas mycket sent på året. Vi vet också att vi står inför kommande år 
då kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna med oförändrad verksamhet. Vi lägger 
därför till skillnad mot det nya S-styret (som har 1 %) ett krav på generell 
effektivisering på 0,3 % när det gäller skola och omsorg. Det ger framförhållning för 
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nämnderna att också lägga effektiviseringar som ger mindre effekt på helår 2019 
men som kan få full effekt 2020. 
 
Vi kristdemokrater och moderater föreslår därför att: 

 Öka den rörliga skolpengen utöver pris och lönekompensation med minst  
1 000 kronor per elev. 

 Minska barngruppernas storlek i förskolan och följ upp det på gruppnivå. 

 Bygga fler trygghetsboenden.  

 Införa trygga stråk med kameraövervakning och fler ordningsvakter. 
 
Detta finansieras genom bland annat: 

 Minskning av projekt och anställningsstopp för administrativ personal. 

 Krav på aktivitet för att få försörjningsstöd. 

 Minskning av antalet konsulter. 

 Minskning av antalet handlingsplaner, policys, program mm och omfattande 
remissvar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Unell (M)  Anna Hård af Segerstad (M)  Amanda Agestav (KD) 
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FÖRSLAG TILL BESLUT  

1) Att fastställa resultatbudgeten för år 2019 enligt bilagt förslag med ett 
ekonomiskt resultat på 170 mnkr, motsvarande 2 procent av skatteintäkterna. 

2) Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden enligt följande 

 Stadens soliditet (inklusive samtliga pensionsförpliktelser och 
exklusive interbanken) ska uppgå till minst 40 procent. Utfall 2017 var 
46 procent. Soliditetsmåttet är förändrat till att nu även omfatta 
samtliga pensionsförpliktelser.  

 Stadens resultat exklusive realisationsvinster och 
exploateringsintäkter ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkterna.  

 Stadens upplåning för Västerås stads verksamhet ska inte överstiga 
500 miljoner kronor.  
 

3) Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2019 för respektive 
nämnde och styrelse enligt följande: 

 

2019 M och KD 

budget 

Skattefinansierad verksamhet   

Förskolenämnden 992,8 

Grundskolenämnden 1 879,6 

Utbildnings- o arbetsmarknad 820,4 

Skultuna kommundelsnämnd 117 

Äldrenämnden 1 536,0 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 831,6 

Individ- och familjenämnden 809,5 

    

Tekniska nämnden 435,5 

Kulturnämnden 195,0 

Nämnden för idrott och friluftsliv 266,5 

Byggnadsnämnden 26,6 

Miljö- och konsumentnämnden 20,9 

  
 

Budgetreserv 24,0 

Gemensam budget 54,2 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund 82,9 

Kommunstyrelsen 224,1 

Kommunrevision 4,7 

Valnämnden 5,2 

Överförmyndarnämnden 14,8 

  
 

Resultatkrav 2019 mnkr 

Fastighetsnämnden 9,0 

Fastighetsnämnden, exploateringsnämnden  8,5 
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4) Investeringsramen för 2019 fastställs med ett genomförande av cirka 70 
procent av totala investeringsplanen. Investeringsram för 2019 uppgår till 
1 203 mnkr.  
 

5) En ettårssatsning för byggbonus ingår i nämndernas ramar i årsplan för 2019 
och ersätter tidigare beslut om byggbonusmedel i kommunstyrelsen 2018-02-
21, paragraf § 70.  
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UPPDRAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
1) För att undvika att staden lånar till investeringar ges fastighetsnämnden i 

uppdrag att ta fram förslag till försäljningar. 
2) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka tryggheten i 

Västerås med fler ordningsvakter, trygga stråk med kameraövervakning mm. 
3) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbeta med verksamma i city ta fram 

trygghetsskapande åtgärder som gör att fler vill besöka centrum. 
4) Ge fastighetsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på 

lämpliga platser för kameraövervakning som ökar tryggheten och minskar 
skadegörelsen. 

5) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv för Västerås 
Marknads och Näringsliv AB med uppdrag att undersöka möjligheten att hitta 
en extern utförare alternativt sälja Expectrums kontors- och konferensdel. 

6) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur staden om budget 
visar på ett bättre resultat än prognostiserat kan åtgärda bristande underhåll 
på gator och vägar utan att behöva göra det som investeringar.  

7) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra ett ettårigt projekt med fokus 
på att öka kunskapen och förståelsen för svensk lag och grundläggande 
svenska värderingar. 

8) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett ägardirektiv till Västerås 
parkerings AB för att undersöka förutsättningarna att återköpa 
parkeringsplanen i Punkt genom tredimensionell fastighetsbildning. 

9) Ge kommunstyrelsen tillsammans med fastighetskontoret i uppdrag att 
samordna verksamhet i stadshuset till ex näringslivsverksamheten, 
överförmyndaren och miljö- och konsumentnämnden där verksamhet också 
bör vara i närheten av kontaktcentrum. 

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

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

12) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar 
genomföra ett projekt för att minska de administrativa kostnaderna. Att 
projektet också har till uppgift att se över möjligheten till samordning av 
exempelvis kommunikatörer, HR och controllers, att göra ett överskott på 
Servicepartner motsvarande 5,9 mnkr samtidigt som avgifterna gentemot 
beställarna inte får höjas. 

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

14) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga styrelser och 
nämnder se över investeringsramen och återkomma med förslag på 
reducerad ram vid återrapporteringen av budget.  

15) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder göra ett 
förslag till ny resultathanteringsmodell för Västerås stad inför 2020. 
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BUDGET 2019 
Västerås växer varje år och på sikt kommer vi att vara 230 000 invånare. Staden 
måste därför skapa rätt förutsättningar för att klara detta. Det handlar om att det ska 
finnas god tillgång till bostäder och möjligheter till jobb. Det handlar även om att 
viktiga samhällsfunktioner ska fungera med god kvalitet som till exempel förskola, 
utbildning och omsorg. Att Västerås växer är en förutsättning för utveckling och 
tillväxt. Västerås ska vara en attraktiv stad för medborgare att trivas i med hög 
servicenivå och hög livskvalitet. Västerås ska ha bra och funktionella 
kommunikationer till och inom staden för både varor och människor. För oss är det 
viktigt med ett levande centrum som ger förutsättningar för en stark handel och där 
människor kan känna sig trygga. Då krävs det åtgärder så att fler upplever att det är 
lätt att besöka city till exempel genom att införa fler avgiftsfria 30-
minutersparkeringar. 
 
Genom att bättre ta tillvara stadens strategiska möjligheter med tåg, flyg, båt och 
vägtransporter har Västerås stora förutsättningar att utvecklas som 
kommunikationsnav. På så sätt kan Västerås locka till sig nya invånare, studenter, 
företag och turister. Det är utbildning och omsorg samt investeringar som ger 
förutsättningar för fler jobb. Det krävs investeringar för att möjliggöra Västerleden och 
en ny station för att Västerås ska fortsätta att utvecklas och vi kan inte vänta längre 
på att dessa strategiska projekt blir genomförda. Norrleden behöver också 
omgående byggas ut till en 2+2 väg. 
 
Västerås ska ha ett mycket bra företagsklimat. Ett bra företagsklimat lockar fler 
företag att etablera sig i Västerås. Då får inte Västerås stad konkurrera osunt med 
det lokala näringslivet utan verksamhet som uthyrning av konferenslokaler och 
företagshotell ska säljas eller drivas av andra än Västerås stad. Staden måste också 
bli bättre på upphandlingar. Det ska alltid upplevas som enkelt och rättvist när staden 
gör upphandlingar. En positiv syn på företagande ska också genomsyra hela staden 
och alla anställda. Det är därför viktigt att uppmuntra kommunalt anställd personal att 
ta över verksamhet, starta företag och driva eget. 
 
Med goda finansiella förutsättningar och stark ekonomi kommer Västerås 
attraktionskraft att öka som etableringsstad. Skatteintäkter är västeråsarnas pengar 
som måste hanteras med stor försiktighet och långsiktighet. Vi moderater och 
kristdemokrater prioriterar de viktiga kärnverksamheterna såsom utbildning och 
omsorg. Genom att hela tiden prioritera kan vi säkra att pengarna räcker till för det 
som individen inte kan lösa själv.  

 

Investeringar 
Investeringar innebär stora framtida kostnader, därför måste alla investeringar göras 
med omtanke om framtida generationer. Alla investeringar måste ses över för att se 
om det går att finna billigare alternativ som innebär en lägre investeringskostnad. Det 
kan handla om allt från materialval till val av upphandling. Vi ställer oss därför bakom 
förslaget att anta 2019 års investeringsbudget till 70 % av inkomna 
investeringsförslag men att för 2020-2022 återkomma efter att nämnder har gjort en 
översyn för att minska behovet av investeringar. 
 
Skollokaler i Västerås måste vara funktionella och effektiva. Västerås stad kan inte 
tillåta att lokalkostnaderna ökar kraftigt eftersom det innebär att det blir mindre 
resurser till verksamheten. Västerås stad ska inte långsiktigt låsa fast sig i dyra 
lokallösningar. Skollokaler som byggs ska vara flexibla så att de kan användas för 
olika utbildningsverksamheter. Skolor i strategiska lägen och som långsiktigt kommer 
att behövas som skolor ska därför behållas inom stadens ägo. Vi ser ingen anledning 
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till att placera stadens skollokaler i ett eget kommunalt bolag. Att utreda detta innebär 
bara ytterligare administration. 
 
Det behövs fler trygghetsboenden i Västerås för att möta alla de äldre som upplever 
en otrygghet men som inte har ett stort omsorgsbehov. Det finns idag bara ett 
trygghetsboende i Västerås och det krävs fler i alla stadsdelar i Västerås. Därför 
måste staden ge i uppdrag till Bostad AB Mimer att bygga trygghetsboenden och 
också erbjuda att hyra in ett antal lägenheter hos de privata aktörer som bygger 
trygghetsboenden. Vi vill dessutom bygga kombinationer av lägenheter, 
trygghetsboenden och servicehus för att möta de individuella behov som finns. Här 
finns förslag från tidigare Västeråsalliansen på exempelvis Kristiansborgspalatset. 
 
Investeringar som stärker Västerås som etableringsort för företag ska prioriteras. 
Västerås ska vara ett infrastrukturnav. Västerås har en unik infrastruktur med fyra 
transportslag. Genom god infrastruktur underlättas företagsetableringar och att 
företag expanderar vilket ger fler jobb i Västerås. Det handlar om att till exempel 
bygga Västerleden. Västerås måste fortsätta att vara en breddidrottsstad och därför 
krävs nytänk för att kunna klara kommande behov av nya idrottslokaler. 
 
För att city ska vara snyggt och tryggt krävs det att vi prioriterar investeringar i city. 
Det är västeråsarnas vardagsrum och vårt ansikte utåt. Vi vill tillåta hög byggnation 
mitt i centrum. Centrum ska vara synligt och då gärna genom höga byggnader. 
Respekt behöver dock tas till viktiga kulturbyggnader särskilt när byggnation sker i 
direkt anslutning till dessa. 
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FÖRSKOLENÄMNDEN, GRUNDSKOLENÄMNDEN OCH 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 

Västerås skolor ska präglas av kunskap, arbetsro och trygghet. Framtiden startar i 
förskolan och i klassrummet, där kompetenta och engagerade lärare är grunden för 
en framgångsrik skola. Det är professionen som vet vilka åtgärder som krävs för att 
fler elever ska klara kunskapsmålen och fler ska nå toppbetygen. 
 
Idag är barngrupperna i förskolan för stora så barn riskerar att inte blir hörda, sedda 
eller delaktiga. Små barn behöver få knyta an till ett fåtal personer för att må bra. Här 
finns idag en uppenbar utmaning. Därför är vi tydliga och prioriterar att minska 
barngruppernas storlek i förskolan. 
 
Fri etableringsrätt för alla former av barnomsorg som uppfyller kvalitetskraven är 
viktigt. Vi vill uppmuntra nya och olika former av barnomsorg vid sidan av förskola, till 
exempel familjedaghem, flerfamiljslösningar och andra initiativ med pedagogiska 
inslag. Moderaterna och Kristdemokraterna ser också gärna fler mobila förskolor.  
 
Alla elever i Västerås har rätt till en kunskapsutmaning. Alla är olika och det krävs att 
varje skola kan anpassa verksamheten efter elevernas förutsättningar. Skolpengen 
måste öka för att ge varje skola bättre möjligheter att stärka elevernas kunskaper. Vi 
föreslår därför en höjning med 1000 kronor per elev och år som grundskolorna själva 
får använda för att eleverna ska nå kunskapsmålen.  
 
Vi vill återgå till tidigare regler för hur många timmar barn har rätt till när det gäller 
fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande för att istället minska 
barngruppernas storlek. Barn som har särskilda behov har alltid rätt till utökad tid på 
fritidshem. 
 
Vi vill införa karriärtjänster inom förskolan och för fritidspedagoger. Detta är ett steg i 
att öka attraktiviteten för lärar- och fritidspedagogyrket. Västerås måste bli mer 
attraktivt för att vi ska kunna höja kvalitén inom verksamheterna. 
 
Det behövs investeringar i nya skollokaler. Bland annat behöver Fridnässkolan 
byggas ut och det behövs en utbyggnad av Fryxellska skolan för de elever som idag 
går på Skepparbacken och Mariaberget. Det frigör Skepparbacken för annan 
verksamhet eller försäljning. 
 
Alla gymnasieutbildningar måste fokusera på kvalitet och efterfrågad kompetens för 
att säkra framtida kompetensbehov. Staden måste därför planera utbildningarna efter 
arbetsmarknadens behov. Eleverna ska uppmuntras att engagera sig för sin framtid 
och göra individuella utvecklingsplaner för fortsatta studier och arbete. Målet ska 
vara tydligt. Fler elever ska lämna gymnasieskolan med slutbetyg och fler ungdomar 
än tidigare år ska fortsätta till högre studier.  
 
För att få in en fot på arbetsmarknaden är det en stor fördel att göra klart sina 
gymnasiestudier. Därför är det viktigt att eleverna i god tid får bra information när det 
gäller utbildningar och arbetsmarknaden. Ett ökat samarbete med det lokala 
näringslivet krävs för att fler ungdomar ska välja att utbilda sig i branscher som 
efterfrågar arbetskraft och där företagen idag har svårt eller kommer att ha svårt att 
hitta nya medarbetare. Vi vill att alla elever oavsett program ska kunna ha praktik 
under sin gymnasietid. Elever på Västerås gymnasieskolor ska erbjudas att starta 
UF-företag. 
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För att kunna stärka kvaliteten inom skolan måste administrationen för lärare minska. 
Detta vill vi göra genom att bland annat införa externa examinatorer för nationella 
prov. Det är ett sätt att minska administrationen för lärarna samtidigt som 
likvärdigheten vid bedömning kan stärkas.  
 
Västerås har en stor kostnad för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som egentligen är 
ett statligt ansvar. Dessa behöver ses över för att minska kostnaden samtidigt som vi 
prioritera så att exempelvis de som aldrig har haft ett arbete får möjlighet att få sin 
första arbetlivserfarenhet. Uppgifter som ska prioriteras är inom områden där vi vet 
att staden kommer att sakna personal. 
 
Idag har barn- och utbildningsförvaltningen ett didaktiskt centrum. Att arbeta med 
utveckling av didaktik är viktigt men bör samordnas med Mälardalens högskola.  
 
Västerås ska vara en trygg stad och den utbredda otryggheten påverkar elevers 
skolgång och skolresultat. Därför behöver det vidtas åtgärder som ökar tryggheten i 
skolan och tryggheten till och från skolan. 
 

Våra förslag: 

 Minska barngrupperna i förskolan. 

 1000 kronor per elev i ökad skolpeng. 

 Öka samarbetet med näringslivet och närliggande kommuner för att utveckla 
gymnasieskolan.  

 Införa karriärtjänster inom förskolan och för fritidspedagoger. 
 

FÖRSKOLENÄMNDEN   

      
  Elevantal mnkr 
Budget 2018  942,1 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  20,4 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Ökat barnantal i förskolan        156 21,4 

Förskola ökad lokalkostnad  13,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,1 

Ramjustering pga omorganisation   -12,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -1,0 

Rationalisering 0,3 %   -3,1 

Karriärstjänster förskolan   1,0 

Minska barngruppernas storlek   10,0 

Förslag till budgetram 2019  992,8 
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GRUNDSKOLENÄMNDEN   

      
  Elevantal mnkr 
Budget 2018  1 792,6 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  38,4 

Välfärdsmedel, justering av budgetram  2,7 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Ökat elevantal förskoleklass 45 1,6 

Ökat elevantal åk 1-6 244 18,3 

Ökat elevantal år 7-9               233 22,6 

Ökat elevantal i särskolan   7 3,2 

Ökat barnantal i fritidshem       119 2,8 

Ökad lokalkostnad  20,0 

Grundskolesatsning, helårseffekt  4,9 

Utökad tid i fritidshem, helårseffekt  2,8 

Kompensation resursfördelning grundskola  9,0 

Ny satsning grundskolan  19,2 

Önstaskolans idrottshall helårseffekt  0,4 

Ramjustering pga omorganisation   -64,1 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   2,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,6 

Administrativ besparing   -2,0 

Rationalisering 0,3 %   -5,7 

Samordning Didaktiskt centrum med Mdh   -1,0 

Karriärstjänster fritidshem   0,5 

Återgå till tidigare närvarorätt i fritidshem   -5,5 

ökning skolpeng 1000 kr per elev   17,5 

Förslag till budgetram 2019  1 879,6 
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN  

   Elevantal mnkr 

Budget 2018  775,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  18,7 

Välfärdsmedel, justering av budgetram  5,5 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Ökat elevantal i gymnasieskolan   252 27,1 

Ökat elevantal särskola gymnasie -28 -9,7 

Volymökning i vuxenutbildningen 292 4,1 

Ökad lokalkostnad Tranellska gymnasiet  5,6 

Ramjustering pga omorganisation   7,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,2 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -1,6 

Minskning av arbetsmarknadsåtgärder   -9,0 

Rationalisering 0,3 %   -2,6 

Samordningsvinst ny organisation   -1 

Förslag till budgetram 2019  820,4 

      
 

 
SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND   

   Elevantal mnkr 

Budget 2018  113,5 

Avgår resultatöverföring föregånde år  -0,3 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  2,6 

0    

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Ökat barnantal förskola -3 -0,2 

Ökat elevantal förskoleklass -3 -0,2 

Ökat elevantal åk 1-6 25 1,9 

Ökat elevantal år 7-9               -12 -1,2 

Redan beslutad satsning  0,8 

Ökat barnantal i fritidshem       30 0,7 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,2 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Administrativ besparing   -0,7 

Återgå till tidigare närvarorätt i fritidshem   -0,1 

Rationalisering 0,3   -0,4 

Karriärstjänster   0,5 

Förslag till budgetram 2019   117,0 
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ÄLDRENÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR PERSONER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Alla blir vi äldre och ingen kan stoppa tiden. Ingen ska behöva vara rädd för att bli 

äldre. I Västerås ska det finnas en äldreomsorg som är kvalitetssäkrad och där du 

som är i behov av hjälp eller stöd ska kunna bestämma både av vem och vad du 

behöver hjälp med. Vi vill stärka inflytandet för alla äldre och personer med 

funktionsnedsättning. För äldre och personer med funktionsnedsättning som har 

behov av särskilda boenden eller till exempel servicehus vill vi införa ett boendeval 

som ger rätt att välja vilket boende man ska flytta till. Det ska finnas boenden med 

olika inriktning, t.ex. boenden med djur- och naturinriktning, olika kultur- och 

språkinriktningar.  

 

Vi har fått många larmrapporter om kvaliteten i äldreomsorgen. Vi vill därför göra en 

särskild satsning på uppföljning och kontroll av kvaliteten i äldreomsorgen oavsett om 

det är hemtjänst eller äldreboende. 

 

Den äldres vilja ska alltid vara i centrum. Precis som en äldre idag har rätten att få 

välja mellan olika hemtjänstutförare måste det bli lika självklart att själv få välja 

mellan olika typer av särskilda boenden, det vill säga mellan offentliga och privata 

utförare och äldreboenden med olika inriktning. Därför vill vi införa lagen om valfrihet 

(LOV) när det gäller äldreboenden och servicehus i Västerås.  

 

Vi vill införa boendegarantier för de som har många timmar hemtjänst. Det innebär 

att när en äldre har ett visst antal timmar hemtjänst i veckan ska denne utan ny 

behovsprövning erbjudas en plats i äldreboende eller i servicehus.  

 

För att öka tillgängligheten till äldreboenden och minska köerna, samt komma tillrätta 

med otryggheten som många äldre känner i ordinärt boende, behöver Västerås stad 

bygga ut och öka antalet trygghetsboenden. Detta skulle underlätta för bland annat 

medflyttare och äldre västeråsare som har få hemtjänsttimmar men som känner 

otrygghet i sitt ordinära boende. Ett trygghetsboende är för seniorer som vill ha mer 

trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Om en partner 

blir sjuk medan livskamraten är frisk kan det vara bättre för båda att bo i anslutande 

boenden än i ett gemensamt boende. Därför vill vi att det byggs kombinationer av 

lägenheter, trygghetsboenden och servicehus. 

 

God mat är en viktig del av livskvaliten. Vi vill påbörja möjligheten för de som har 

hemtjänst och som önskar att få hemlagad mat en dag i veckan. 

 

Västerås stad har en hög kostnad för bostadsanpassningsbidrag inklusive 

återställningsbidrag, och är betydligt högre än jämförbara kommuners kostnader. 

Västerås stad behöver revidera riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag. 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning behöver se över utformningen av 

framtidens bostäder för personer med funktionsnedsättning tillsammans med 

individer, organisationer, anhöriga och personal. Det handlar om ordinärt boende 

med stöd, trapphusboenden, satellitlägenheter, gruppbostäder och så vidare. Ett 

särskilt fokus ska vara på teknik, funktion och innovation. Fler verksamheter inom 
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nämnden för personer med funktionsnedsättning kan upphandlas för att få en 

mångfald av olika utförare samtidigt som det också är kostnadseffektivt.  

 

Vi vill även införa karriärtjänster. Det måste vara möjligt att växa som anställd i 

Västerås stad både löne- och ansvarsmässigt. I stället för att personal lämnar 

organisationen och sedan hyrs in ska det vara möjligt att växa inom den befintliga 

organisationen. 

 

När kommunen är arbetsgivare inom vård och omsorg ska vi vara en förebild. Antalet 

anställda per chef måste minska och vi måste aktivt arbeta för att få bort delade 

turer. 

Våra förslag: 

 Inför lagen om valfrihet (LOV) för äldreboende och servicehus. 

 Gör en kvalitetskontroll av äldreomsorgen. 

 Erbjud hemlagad mat en dag i veckan. 

 Bygga fler trygghetsboenden, samt kombinationer av lägenheter, 

trygghetsboenden och servicehus. 

 Inför boendegaranti för de med många timmar hemtjänst. 

 Inrätta en tjänst för att stödja underlätta kontakterna och den enskildes 

ansöka hos försäkringskassan för de med behov av personlig assistans. 

 Införa karriärstjänster. 
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ÄLDRENÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  1 486,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  28,6 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Hemtjänst, volymförändring  15,0 

Hemsjukvård volymförändring  6,2 

Förändrade lokalkostnader (Gryta, Karlslund)  -7,0 

Hemtjänstsatsning, helårseffekt  10,0 

Satsning mindre enheter  5,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,6 

Överföring tjänst till KS   -0,7 

Juristfunktionen överförs till KS   -1,1 

Administrativ besparing   -1,5 

Rationalisering 0,3 %   -4,0 

Omfattning bostadsanpassning jmf andra 
kommuner 

-3,0 

Hemtagning samordningsvinster 
organisationsförändring 

-2,0 

Hemlagad mat i hemtjänsten minst en dag i 
veckan 

2,0 

Kvalitetssäkring av hemtjänst och äldreboenden   1,0 

Särskild insats svenska språker för personal i 
hemtjänsten 

0,9 

Servicehus ökad beläggning, rak ersättning   -2 

Karriärstjänster   1 

Förslag till budgetram 2019   1 536,0 

 

NÄMNDEN FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

  

    mnkr 

Budget 2018  784,8 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  15,0 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

LSS/kvalificerad tillsyn  13,0 

Ökade lokalkostnader  22,6 

Överföring tjänst till KS   -0,4 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,5 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,5 

Administrativ besparing   -0,8 

Rationalisering 0,3   -2,6 

Omfattning bostadsanpassning jmf andra 
kommuner 

-1,5 

behovet av personlig assistans   1 

Karriärstjänster   0,5 

Förslag till budgetram 2019   831,6 
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INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 

Ett samhälle måste alltid ha trygghetssystem. Samtidigt måste samhället alltid stötta 

människor att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna klara sig själva och återgå i 

arbete. Målet är livskvalitet för alla.  

 

Det är viktigt att drivkrafterna till arbete stärks och att fler västeråsare har ett arbete. 

Det måste därför ställas ökade krav på aktivitet för att få försörjningsstöd. Krav på 

aktivitet har tidigare visat ge minskad efterfrågan på försörjningsstöd. Västerås stad 

ska pröva metoden med hembesök hos de som får försörjningsstöd. 

 

Myndiga personer, utan barn, som saknar tillstånd att vistas i Sverige och Västerås 

inte ska ha rätt till försörjningsstöd. Nämnden måste följa upp personer som fått sina 

uppehållstillstånd återkallade och ska inte längre ha försörjningsstöd. När 

etableringsperioden på två år är över ska man inte automatiskt bo kvar i det tillfälliga 

boende utan det krävs att man aktivt arbetar för att finna sin egen bostad precis som 

för alla andra. 

 

Individ- och familjenämndens arbete med förebyggande åtgärder för utsatta barn är 

av största vikt. Vårdkostnaderna måste minska och enda sättet är att minska antalet 

som behöver vård och då krävs det förebyggande arbete. Prioritera öppenvård och 

undvik så långt det är möjligt placeringar utanför Västerås som försvårar uppföljning 

av insatserna. 

 

Tillgången till fler bostäder för utskrivningsklara måste öka då det i längden blir en 

stor besparing för staden. Idag är det 38 personer som kostar mellan 900 kr till 1450 

kr per dygn. Det innebär en kostnad på minst en miljon kronor per månad. 

 

Våld i nära relationer ökar kraftigt och det krävs nytänkande och olika metoder för att 

möta de ökade behoven. Ingen ska behöva leva i våldsamma relationer eller 

hedersförtryck. Alla ska kunna få hjälp att komma ifrån en destruktiv relation. 

 

För att undvika fortsatt kraftig personalomsättning vill vi att det införs fler 

karriärmöjligheter för socialsekreterare i Västerås. Vi fortsätter därför satsningen på 

karriärstjänster för de som jobbar inom verksamheten. Staden måste minska intaget 

av stafettsocialsekreterare och anställa fler socialsekretrare för att klara den ökade 

arbetsbelastningen.  

 

Bostad först och tak överhuvudet-garantin måste fungera i Västerås. Ingen ska 

behöva sova ute. Kvinnor är ofta extra utsatta och behöver möjlighet tillövernattning 

som inte delas med män. 

 

En viktig åtgärd för att skapa trygghet för medborgarna är att ett ärende hos 

exempelvis socialtjänsten ska följas av en handläggare från början till slut. Den som 

är i kontakt med nämnden befinner sig ofta i ett känsligt läge och behöver tryggheten 

i en ansvarig handläggare. 
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Västerås stad måste rekrytera fler familjehem. Unga som är i behov av familjehem 

ska ha en trygg uppväxt. Självklart ska alla familjehem som anlitas av Västerås stad 

kontrolleras mot polisens brottsregister.  

 

Det är också viktigt att hålla nere investeringskostnaderna för till exempel 

behandlingsboenden som idag byggs med dubbla kök. Vi behöver också se över 

ersättningar till olika verksamheter så att de följer regelverket och minimera 

undantagen. 

 

Våra förslag: 

 Ställ krav på aktivitet för att få försörjningsstöd med regelbunden uppföljning 

genom till exempel hembesök. 

 Prioritera förebyggande arbete och undvik så långt som möjligt placeringar 

utanför Västerås. 

 Anställ socialsekreterare istället för konsulter (stafettsocialsekreterare). 

 Införa en modell med en handläggare som följer sitt ärende från början till 

slut. 

 Utveckla fler karriärtjänster.  
 

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  806,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  12,8 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Ökat behov av försörjningsstöd flykting och 
demografi 

  

Ökade vårdkostnader för demografi och våld i 
nära relationer 

  

Ny lag barnplacering våld i nära relationer    

Ny förvaltningslag tolk och översättningsrätt    

Totalt  26,5 

Ramjustering pga omorganisation   -19,4 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,7 

Juristfunktionen överförs till KS   -1,4 

Administrativ besparing   -0,8 

Rationalisering 0,3 %   -1,9 

Inköp fler lägenheter färdigbehandlade   -4,0 

Krav på aktivitet/hembesök vid försörjningsstöd   -10,0 

Avveckling konsulter   -2 

Karriärstjänster   1 

Åtgärder motverka våld i nära relationer   2 

Förslag till budgetram 2019   809,5 
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KULTURNÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR IDROTT 
OCH FRILUFTSLIV 
Kultur och idrott är viktigt för västeråsarna. Rikt kultur- och idrottsliv gör Västerås till 

en attraktiv stad. Barn och ungas kultur och idrott kan alltid prioriteras. 

 

Vissa verksamheter behöver mycket offentligt stöd, medan andra delar klarar sig väl 

med lite eller inget offentligt stöd alls. En viktig uppgift för det offentliga kulturstödet 

är att medverka till att det finns arenor för kulturella aktiviteter. 

 

För kulturaktiviteter ska city prioriteras. Det är lätt att ta sig hit och vi måste ha ett 

mer levande centrum. Exempelvis vill vi prioritera längre öppettider för 

stadsbiblioteket samtidigt som vi vill se fler stadsdelsbibliotek som har Meröppet 

(som inte kräver närvarande personal) för att öka tillgängligheten. Vi vill också göra 

en upphandling av driften på bibliotek. 

 

Kulturskolan är viktig för att fler ungdomar ska kunna vara aktiva. Vi vill införa lagen 

om valfrihet (LOV) för kulturskolans musikundervisning. Fler aktörer ska kunna 

erbjuda musikundervisning så att barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar 

kan välja hos vem de vill spela. 

 

Det finns många önskemål inom kulturens och idrottens områden. Vi prioriterar den 

verksamhet som riktar sig till ungdomar och vill öka stödet till föreningar med 

ungdomsverksamhet. Detta är en viktig förebyggande åtgärd för att barn och unga 

ska må bättre i Västerås. 

 

Studieförbunden får stora bidrag från Västerås stad. Det är i många fall verksamhet 

för vuxna och vi vill påbörja en sänkning av stödet till studieförbunden för att kunna 

göra satsningar på barn och unga. 

 

Som en del i vår trygghetssatsning behöver motionsspår och stadsdelsskogar ses 

över för att upplevas som trygga för vardagsmotionärer. 

 

Samordna Västmanlandsmusiken och Västmanlands Teaters administration som har 

samma medlemmar för att minska kostnaderna.  

 

Våra förslag: 

 Inför valfrihetsmodell för kulturskolans musikundervisning. 

 Prioritera barn- och ungdomsföreningar.   
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KULTURNÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  194,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  4,4 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,2 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -0,7 

Rationalisering 1,0%   -1,9 

Minskat stöd till studieförbunden   -2 

Inför Loven i kulturskolans musikundervisning   1 

Förslag till budgetram 2019  195,0 

 

NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV   

    mnkr 

Budget 2018  172,1 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  2,6 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Önstaskolans idrottshall, helårseffekt  0,4 

Kapitalkostnad Bäckby investeringen  1,0 

Ramjustering pga omorganisation   93,0 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   1,3 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -1,1 

Rationalisering 1 %   -2,6 

Förslag till budgetram 2019  266,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
Det är av stor vikt att Västerås stad arbetar förebyggande och aktivt. Vi vill därför att 

nämnden ska prioritera tillsyn av verksamheter som till exempel skolor där många 

barn vistas. Miljö- och konsumentnämnden har även ett stort och viktigt uppdrag när 

det gäller att hjälpa västeråsarna att göra rätt ur miljö och hållbarhetssynpunkt. Det är 

lätt att fokus blir på myndighetsperspektivet men istället bör fokus vara på service. 

 

Den övervägande majoriteten i Västerås vill göra rätt och agera miljövänligt. Det är ur 

alla aspekter en framtidsfråga för både företag och människor. Miljöavgifter ska 

spegla just detta. De som har gjort rätt ska kunna få en lägre avgift och färre tillfällen 

med tillsyn. För den som har gjort fel behövs däremot en tätare tillsyn och att denne 

får en högre avgift. Utgångspunkten i miljöarbetet måste vara att staden verkar som 

möjliggörare för en klimatsmart vardag, det vill säga möjliggörare framför pekpinnar. 

 

Västerås stad måste bli bättre på att ge stöd i form av hushållsekonomisk rådgivning 

och det är viktigt att Miljö- och konsumentnämnden också prioriterar detta område. 

 

Miljö- och konsumentnämnden har sin verksamhet utanför stadshuset. Vi vill att 

denna verksamhet flyttar tillbaka till stadshuset för att minska extern uthyrning och 

underlätta samverkan. 

 

Mälarens vatten är viktigt för Västerås men också för många av våra grannar. Vårt 

mål är att fokusera på att förbättra vattenkvaliten. I samband med framtagande av 

klimatprogram och olika former av EU-medel vill vi lägga kraften på vattenkvaliten. 

Vårt mål är att Svartån ska vara badbar.  

 

Västerås stad är betalar för Fairtrade-certifiering till dess ägare. Det kostar årligen 

och innebär krav på olika typer av aktiviteter. Det höjer också kostnaden för inköp. 

Självklart ska staden göra inköp som är hållbart producerade men att gynna en 

organisation som också innebär en hög kostnad för staden vill vi undvika. 

 

Våra förslag: 

 Prioritera barns miljöer vid tillsyn. 

 Prioritera Svartåns vattenkvalité. 

 Det ska vara lägre tillsynsavgift för de som gör rätt. 

 Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och tekniska nämnden 
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  21,1 

Avgår resultatöverföring föregånde år  -0,5 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  0,6 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Byggbonus, ettårssatsning   1,5 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -0,4 

Rationalisering   -0,2 

Avveckla Fairtrademedlemskap   -1,0 

Förslag till budgetram 2019  20,9 
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BYGGNADSNÄMNDEN, FASTIGHETSNÄMNDEN OCH 
TEKNISKA NÄMNDEN 
Det ska vara lätt att bosätta sig och starta företag i Västerås. Det innebär att vi ska 

ha en bra planberedskap och det ska skapas förutsättningar för att bygga bostäder. 

Många barnfamiljer bor kvar i lägenhet för att de inte kan hitta ett hus eller en 

styckebyggartomt. Idag finns inga styckebyggartomter lediga, därför måste det 

omgående tas fram nya.  

 

Hyresnivån för nyproducerade lägenheter gör det svårt för många att ha råd med en 

ny lägenhet. Vi vill göra försök med att använda hyresnivån som ett kriterium vid 

lämpliga markanvisningar. Pris ska vara en viktig faktor vid marktilldelning och 

upphandling. Vi vill samtidigt prioritera att köpa in fler lägenheter för att klara behovet 

av sociala lägenheter. Det får självklart inte innebära att priserna på 

bostadsrättsmarknaden i Västerås trissas upp. 

 

Västerås behöver bli mer attraktiv med god arkitektur. Därför vill vi omfördela och 

anställa en stadsarkitekt. 

 

Fler verksamheter behöver samordnas i stadshuset för att minska den externa 

inhyrningen. Det handlar om exempelvis stadens näringslivsarbete, miljö och hälsa 

samt överförmyndarverksamheten. Det är också viktigt att dessa verksamheter finns 

med i kontaktcenter för att vara lättillgängliga för västeråsarna. 

 

Det måste tas fram fler detaljplaner för företagsetableringar. Det får aldrig vara brist 

på mark att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i Västerås. Staden behöver 

inte äga marken men det ska vara tillgänglig för utbyggnad och nybyggnation.  

 

Västerås ska ha låga avgifter och alla avgifter behöver hållas nere särskilt de som är 

självfinansierade. Alla avgifter behöver också ses över för att öka 

självfinansieringsgraden. 

 

Det ska vara lätt att parkera i city och därför måste vi se över var det kan placeras 

fler bil- och cykelparkeringar. För att fler ska välja att åka kollektivt bör möjligheten för 

kombinationsbiljett för parkering och kollektivtrafik undersökas. Vi vill undersöka 

möjligheten för att återköpa punkts parkeringshus via en tredimensionell 

fastighetsbildning. Vi vill införa flera avgiftsfria 30-minuters parkeringar i city. Det ska 

finnas vid alla infarter till centrum. 

 

För att upprätthålla en ren och trygg stad vill vi göra en särskilt insats mot klotter. Vi 

behöver dessutom arbeta gemensamt i Västerås och hjälpas åt att hålla ordning. På 

så vis kan vi öka trivseln och stärka trygghetskänslan bland medborgare. Munkgatan 

är ett exempel på en gata som upplevs som otrygg och smutsig och som många 

tågresenärer måste passera. Här krävs föryngring av flera träd. Vi vill även se att 

staden möjliggör en upprustad vandringsled längs Svartån. 

 

Väginvesteringar krävs för att klara stadens attraktionskraft och ökning av antalet 

invånare. Norrleden behöver bli 2+2-väg. Västerleden måste byggas, det är under all 
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kritik att detta projekt inte har förverkligats trots löften och beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

Vi vill också undersöka möjligheten att om staden gör större överskott än budgeterat, 

kunna göra en satsning på underhåll av vägar utan att det går via 

investeringsbudgeten. 

 

Våra förslag: 

 Utred möjligheter för försäljning av fastigheter som inte är av strategisk 

betydelse för Västerås. 

 Inför fler avgiftsfria 30-minutersparkeringar i city och inför helg- och 

kvällsparkering på skolgårdar. 

 Ta fram etableringsbar mark för företag. 

 Genomför åtgärder för att öka tryggheten exempelvis med belysning och 

borttagande av skymmande buskage på platser som västeråsarna upplever 

som otrygga. 

 
BYGGNADSNÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  27,6 

Avgår resultatöverföring föregånde år  -2,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  1,2 

Byggbonus, ettårssatsning   1,1 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,2 

Administrativ besparing   -0,8 

Rationalisering   -0,3 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019  26,6 
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TEKNISKA NÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  416,8 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  3,4 

     

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019    

Strategiska investeringar, ränta och avskrivning  8,7 

Kollektivtrafik utöver pris/lön  15,2 

Införande av index för kollektrafikavgifter  -3,0 

Drift gator och parker, ökade ytor  1,0 

Byggbonus, ettårssatsning   0,9 

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,1 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,5 

Administrativ besparing   -1,3 

Rationalisering 1%   -3,4 

Avveckling cykelråd o medlemskap 
spårvagnsstäder 

-0,2 

Avveckling transportrådgivare   -1,2 

Samordningsvinst SFE   -1,0 

Förslag till budgetram 2019  435,5 

 
Avkastningskrav fastighetsnämnden 
(oförändrat jämfört 2018) 

    mnkr 

Resultatkrav fastighetsnämnden  9,5 

Byggbonus ettårssatsning  -0,5 

Resultatkrav för exploateringsverksamheten  8,5 

Totalt resultatkrav för fastighetsnämnden  17,5 

     

Tomträtter  45,3 

Lokalförvaltning  12,0 

Markförvaltning och övrigt  2,0 

Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnden  59,3 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN 
Vi moderater och kristdemokrater ser en uppgift för kommunstyrelsen där det krävs 

nya krafttag och det handlar om tryggheten i Västerås. Ska Västerås bli en långsiktigt 

hållbar stad så kan inte bilbränder, hot och våld fortsätta att skapa oro. Vi lägger 

därför resurser under kommunstyrelsen för att kunna ta krafttag mot otryggheten. Det 

kan handla om fler ordningsvakter, trygga stråk med kameraövervakning och andra 

trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt som vi gör kortsiktiga satsningar för att öka 

tryggheten måste staden också arbeta långsiktigt med att stärka tryggheten. Det 

förebyggande arbetet gör vi bäst genom att stärka skolan, minska utanförskapen i 

våra utsatta områden och jobba för att fler ska ställa väckarklockan om morgnarna 

för att gå till jobbet. Det är också viktigt att upprätta en bra dialog med våra 

stadsdelar för att skapa ett inkluderande samhällsklimat.  

 

City är ett särskilt ansvar för kommunstyrelsen och något vi prioriterar. Tillsammans 

med aktörerna i city behöver det tas fram förslag som gör city mer attraktivt och 

tryggt. Det är viktigt att till exempel stävja klotter och nedskräpning.  

 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. I 

dessa församlingar tas strategiska beslut utan att för den skull överta kompetens 

som finns i facknämnderna.  Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för helheten i 

stadens budget. Det krävs ett långsiktigt arbete för att alla nämnder i Västerås stad 

ska se helheten i de beslut som fattas. Beslut i en nämnd kan till exempel få 

konsekvenser i andra. Detta är ett ansvar för kommunstyrelsen. 

 

Det är dags att införa ett anställningsstopp för administrativ personal. Undantag får 

beviljas av stadsdirektören. Exempelvis är det 20 personer anställda med 

administrativa uppgifter som går i pension under 2019. Vi vill också se över om fler 

verksamheter kan samordnas för att på så sätt kunna spara resurser. Det handlar om 

frågor som kommunikatörer, controllers och HR. 

 

Vi vill minska kostnaderna för kommunstyrelsen genom att halvera flera av de projekt 

som idag ligger under kommunstyrelsen. Vi vill också att staden inte längre ska 

stödja kanalbolaget i Strömsholm. Genom att inte återbesätta tjänster efter de som 

går i pension och tjänster som frigörs kan stadsledningskontorets administration 

minskas. Idag vet vi att 2 personal kommer att gå i pension under 2019 och att det 

finns tillförordnade tjänster (TF) på stadsledningskontoret. Samtidigt måste 

arbetsuppgifterna begränsas eftersom det blir färre som utför dessa. Vi vill därför att 

staden inte svarar på remisser som svaras på av SKL undantag beviljas av 

stasdirektören (2018 har över 3000 sidor av remisser besvarats). Antalet policys, 

program och handlingsplaner måste begränsas eftersom de innebär ett omfattande 

administrativt arbete inte bara för kommunstyreslen utan också för alla nämnder och 

styrelser. 

 

Det är viktigt att politiken vågar se över vilka verksamheter som staden bör och inte 

bör driva i egen regi. Att upphandla fler verksamheter är ett sätt att minska 

kostnaden. Service till företag är en viktig fråga för näringslivsklimatet och därför bör 

serveringstillstånd vara ett ansvar för kommunstyrelsen. 
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Expectrums konferens- och kontorsverksamheten bör drivas och gärna ägas av 

andra än Västerås stad. Andra kommunala bolag som staden bör sälja är Fibra. 

Staden ska se till att det finns fiber men behöver inte ansvara för driften och tjänster 

på nätet. Det är också möjligt att sälja affärsområdet elhandel inom Mälarenergi som 

verkar på en konkurrensutsatt marknad och levererar till många kunder utanför 

Västerås.  

 

Vi lägger också ett rationaliseringskrav på Servicepartner motsvarande 5.9 mnkr. 

Överskottet får inte göras genom att höja avgifterna.  

 

Våra förslag: 

 Genomför trygghetsskapande åtgärder i Västerås. 

 Extern drift eller försäljning av Expectrums kontor och konferensdel. 

 Utveckla city tillsammans med handlare och andra aktörer. 

 Se över upphandlingarna för bättre samordning.  

 Fokusera på förbättrat företagsklimat och fler företagsetableringar. 

 

 
KOMMUNSTYRELSEN 

  

    mnkr 

Budget 2018   220,9 

Avgår ettårssatsning i budget 2018   -7,0 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   4,6 

      

Tillskott och förändringar i budgetramen 2019     

Fastighetsförsäkring kostnad fördelas   0,1 

Välfärdsmedel justering av budgetram   1,0 

Överföring tjänst till KS   1,1 

Byggbonus, ettårssatsning   2,0 

Ramjustering pga omorganisation   -4,5 

Juristfunktionen överförs till KS   7,2 

Administrativ besparing   -7,2 

Rationalisering   -2,2 

Samordningvinst överföring Servicepartner   -1,0 

Trygghetsprojekt    15,0 

Avkastningskrav Servicepartner   -5,9 

Förslag till budgetram 2019   224,1 
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ÖVRIGA NÄMNDER OCH BOLAG 
För att långsiktigt stärka stadens ekonomi vill vi öka avkastningskravet på stadens 

bolag. Möjligheten för ökad avkastning i Bostad AB Mimer är begränsad men det 

finns en möjlighet på ca 1 Mkr, även för Västerås Hamn och Mälarenergi är det 

möjligt med ett högre avkastningskrav. Vi föreslår en höjning av avkastningskravet 

med 10 miljoner kronor. Bolagen bör precis som övriga nämnder och styrelser göra 

rationaliseringar, d.v.s. höjda avkastningskravet ska inte leda till avgiftshöjningar.  

 

Flygplatsen är viktig och har under ny VD och styrelse kommit till rätta med stora 

obalanser. Det positiva arbetet behöver fortsätta och flygplatsen ges långsiktigt 

hållbara spelregler för att ge den positiva effekt som det är för Västerås att ha en 

flygplats. 

 

Mimer behöver både sälja fler lägenheter och uppmuntra till ombildning särskilt i 

områden med många hyresrätter för att stå väl rustade inför framtiden. Det Västerås 

behöver är att också Mimer bygger trygghetsboenden. 

 

 

KOMMUNREVISIONEN   

    mnkr 

Budget 2018  3,8 

Förändring arvoden 2019  0,5 

Kostnadsökning sakkunnigt biträde  0,2 

Ettårssatsning upphandling nytt konsultavtal  0,2 

Förslag till budgetram 2019  4,7 

 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  12,5 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  0,4 

Välfärdsmedel, justering av budgetram  2,0 

Juristfunktionen överförs till KS   -0,1 

Förslag till budgetram 2019  14,8 

 

VALNÄMNDEN   

    mnkr 

Budget 2018  6,5 

Avgår kommunala medel för valet september 
2018 

-3,3 

Avgår tillfällig satsning 2018 i samband med val   -1,5 

Tillfällig satsning 2019 för EU-valet   3,3 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019   0,2 

Förslag till budgetram 2019  5,2 
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MÄLARDALENS BRAND- OCH 
RÄDDNINGSFÖRBUND 

 

    mnkr 

Huvudmannabidrag 2018  78,2 

Uppräkning för pris- och löneökningar 2019  4,7 

Förslag till budgetram 2019  82,9 

 

 

 

 

 

 

CENTRALA POSTER   

    mnkr 

Mälardalens brand och räddningsförbund  82,90 

Kommungemensam reserv   24,00 

Avstämning PO-pålägg och semesterlön  3,00 

Avkastningskrav  -69,30 

Pensionsavstämning,   183,60 

Justering ränteposter intern/extern  -63,10 

Summa centrala poster  161,10 
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NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR

2019 Årsplan Pris/lön Demografi 

och 

lokaler 

mm 

Tidigare 

beslut

välfärds- 

medel 

mm

Bygg-

bonus

Om org M o KD 

adm 

besp

M och 

KD rat 

0,3 o 1,0

M och 

KD 

prioriter

ingar

M och KD 

budget

Skattefinansierad verksamhet

Förskolenämnden 942,10 20,40 34,40 1,10 -12,00 -1,10 -3,1 11,0 992,8

Grundskolenämnden 1 792,60 38,40 68,50 36,30 4,70 -64,10 -2,60 -5,7 11,5 1 879,6

Utbildnings- o arbetsmarknad 775,20 18,70 27,10 6,70 7,00 -1,70 -2,6 -10,0 820,4

Skultuna kommundelsnämnd 113,20 2,60 1,00 0,80 0,20 -0,80 -0,4 0,4 117,0

Äldrenämnden 1 486,00 28,60 14,20 15,00 1,60 -0,70 -2,60 -4,0 -2,1 1 536,0

Nämnden för personer med 

funktionsnedsättning
784,80 15,00 35,60 0,50 -0,40 -1,30 -2,6 831,6

Individ- och familjenämnden 806,00 12,80 26,50 0,70 -19,40 -2,20 -1,9 -13,0 809,5

Kulturnämnden 194,20 4,40 0,20 -0,90 -1,9 -1,0 195,0

Nämnden för idrott och friluftsliv 172,10 2,60 1,40 1,30 93,00 -1,30 -2,6 266,5

Tekniska nämnden 416,80 3,40 1,00 20,90 0,10 0,90 -1,80 -3,4 -2,4 435,5

Byggnadsnämnden 25,60 1,20 0,00 1,10 -1,00 -0,3 26,6

Miljö- och konsumentnämnden 20,60 0,60 0,00 1,50 -0,60 -0,2 -1,0 20,9

Kommunstyrelsen 220,90 4,60 -5,90 2,00 -3,40 -5,90 -2,2 14,0 224,1

Kommunrevision 3,80 0,00 0,90 0,00 4,7

Överförmyndarnämnden 12,50 0,40 2,00 -0,1 14,8

Valnämnden 6,50 0,20 -1,50 5,2

Delsumma 7 772,90 153,90 208,30 75,30 11,70 5,50 0,00 -23,80 -31,0 7,4 8 180,2

Årsplan Pris/lön Demografi 

och 

lokaler 

mm 

Satsning Välfärds-  

medel 

mm

Bygg-

bonus

Om org

Intäktsfinansierad verksamhet - 

resultatkrav

Styrelsen för Konsult och Service -1,00 1,00 0,00 0,0

Fastighetsnämnden -5,00 0,00 0,00 0,50 -2,50 -2,0 -9,0

Fastighetsnämnden exploatering -8,50 0,00 0,00 -8,5

Delsumma -14,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 -17,5

SUMMA 7 758,40 153,90 208,30 76,30 11,70 6,00 0,00 8 162,7

Centralt finansierad verksamhet

Mälardalens Brand och Räddningsförbund 78,20 4,70 82,9

Avkastningskrav -54,70 -4,60 -69,3

Pensioner 183,60 183,6

Justering interna ränteposter -63,10 -63,1

Avstämning PO-pålägg och semlön 3,00 3,0

Kommungemensam reserv 23,80 40,20 24,0

Byggbonus 7,00 -1,00 0,0

Insatser för välfärden 20,50 -9,30 -11,20 0,0

Delsumma 198,30 0,00 0,00 30,00 -11,20 0,00 0,00 161,1

TOTALT STADEN 7 956,70 153,90 208,30 106,30 0,50 6,00 0,00 8 323,8

  

 

 

 

 



 

30 

 

RESULTATRÄKNING 

ÅRSPLAN 2019 - FÖRÄNDRING NÄMNDERNAS RAMAR 
  

      
   

   Resultaträkning 

  

Årsplan 

2018 

Årsplan 

2019 M o 

KD 

   

 

    

 Skatteintäkter  

 

6 847,8 7 084,3 

 Statsbidrag, utjämning med mera 

 

1 097,9 1 283,2 

 Generella statsbidrag välfärden 

 

73,3 52,2 

 Generella bidrag byggbonus 

 

40,0 25,0 

 Summa intäkter 

 

8 059,0 8 444,7 

   

 

    

 Finansnetto 

 

48,0 49,2 

   

 

    

 Nämnder och styrelser 

 

-7 758,7 -8 162,7 

 Centrala poster inkl MBR 

 

-174,5 -137,1 

 Budgetreserv 

 

-23,8 -24,0 

 Summa verksamhetens nettokostnader -7 957,0 -8 323,8 

   

 

    

 Resultat 

 

150,0 170,1 

         

   

 

    

 Resultat i förhållande till skatteintäkter 

(%) 1,9% 2,0% 

         

  


