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2020
- ETT MYCKET SPECIELLT ÅR

Vi kommer alla att minnas 2020 som 
ett mycket speciellt år. Vi gick in i 
det nya året med stora förhoppning-
ar, planer och målsättningar. Ganska 
snart slog pandemin till och grusade 
mycket av det som var tänkt. Fysiska 
möten fick ställas in eller skjutas på 
framtiden, viktiga utvecklingspro-
jekt likaså.

Många, alltför många, drabbades 
hårt av pandemin. Kommuner och 
regioner fick snabbt ställa om och 
vården och omsorgen blev särskilt 
hårt belastade. Men trots alla svårig-
heter har de kommunala verksam-
heterna i Köping, tack vare ett stort 
engagemang bland personal och 
förtroendevalda, kunnat ge viktig 
och nödvändig service till kommu-
nens invånare.

Många verksamheter har fått lära 
sig nya sätt att arbeta, prioritera om, 
arbeta hemifrån och digitaliseringen 
har definitivt fått sitt genombrott. 
En del arbetsuppgifter fick avvakta 
men mycket har ändå kunnat ge-
nomföras under året som gått.

Vi har sett nya bostadsområden växa 
fram. Skogsledens förlängning fär-
digställdes och efterfrågan på tom-
terna var stor. I Munktorp kunde 
vi, efter många års väntan, erbjuda 
tomter klara för byggnation och 
dessutom fortsätta förberedelserna 
för ytterligare tomter med radhus-
bebyggelse samt starta byggnation 
av ny förskola. I Västra Sömsta 
iordningställs för små- och radhus-
bebyggelse och flera intressenter har 
startat eller förbereder bostadsbyg-
gande i olika delar av kommunen.
För stora delar av näringslivet i 

kommunen har pandemin medfört 
svåra följder. Samtidigt har några 
klarat sig bra och en del har lyckats 
återhämta sig. För att något mildra 
följderna gick kommunen in med 
stöd på de områden som lagar och 
regler tillät. Även föreningslivet 
utlovades stöd.

Bland de som fick ställa om sitt 
arbete märkbart var gymnasiet, kul-
turskolan och vuxenutbildningen. 
Snabbt lyckades man ställa om till 
distansundervisning tack vare stora 
insatser från personal och elever. 
Även här gick kommunen in med 
stöd så att gymnasieeleverna kunde 
hämta lunch från lokala restau-
ranger, till ömsesidig nytta för båda 
parter.

Vården och omsorgen var den 
verksamhet som kom närmast följ-
derna av pandemin. Flera och stora 
insatser gjordes för att dels kunna 
ge våra äldre bästa tänkbara omsorg 
dels skydda och stötta personalen i 
det mycket speciella läget. Genom 
mångas hårda arbete kunde man 
hitta nya arbetsformer och samtidigt 
göra förberedelser för att ha fram-
förhållning i eventuella kommande 
liknande händelser.

2020 är sista året jag haft det yttersta 
ansvaret för utveckling och ekono-
mi i Köpings kommun. Det känns 
naturligtvis riktigt bra att lämna 
över ansvaret med ett ekonomiskt 
rekordresultat och väl fungerande 
verksamheter. Ett resultat som är 
följden av gemensamt och målmed-
vetet arbete bland såväl personal 
som förtroendevalda.

Jag vill med detta rikta ett stort 
TACK till alla förtroendevalda, 
chefer, personal och fackliga före-
trädare som jag haft förmånen att få 
samarbeta med genom åren. Det har 
varit spännande, intensiva och roliga 
år! Jag önskar mina efterträdare och 
hela Köpings kommun all framgång i 
det fortsatta arbetet!

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande
(1986 – 2020)

Fotograf: Thomas Ljungqvist
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När vi firade ut 2020 gjorde vi det i 
en annan värld än den vi levde i när 
året gjorde sitt intåg. Redan innan 
coronapandemin slog till hade vi 
arbetat med att skapa en organi-
sation som är förberedd på de nya 
utmaningar som vi som kommun ser 
i framtiden. Bland annat i form av 
förändrad befolkningssammansätt-
ning, digitalisering, klimatföränd-
ringar och kompetensförsörjning. 
Vi bygger Köpings framtid på kort 
och lång sikt där vi hanterar dagliga 
utmaningar och samtidigt blickar 
framåt, tar riktning långsiktigt och 
agerar.

MED STRUKTUR OCH
STABILITET GENOM
PANDEMIN
Pandemin var den nya organisa-
tionens första utmaning. Under 
nästan hela 2020 har vi arbetat med 
att hantera coronapandemin. Vi 
har gjort det med struktur och hög 
professionalitet där samverkan varit 
en självklarhet i vårt nya normalläge. 
Tjänstemannaledning och politisk 
ledning har arbetat sida vid sida 
vilket har varit en framgångsfaktor. 
Det gör mig glad när gränser suddas 
ut och vi går samman och fokuserar 
på den uppgift vi ska lösa. Stor re-
spekt och beundran till alla medar-
betare som ansträngt sig under året. 
Särskilt lyfter jag vård och omsorg 
som utmärkt sig i budskapet ”håll i 
och håll ut” där de alltid arbetat för 
brukarens bästa. En riktig laginsats! 
Tillsammans är vårt ledord i arbetet 
med pandemin.

ALLAS ENGAGEMANG VIK-
TIGT FÖR ATT NÅ MÅLEN
Förutom ett intensivt arbete med 
pandemin har vi även fokuserat på 
vårt målarbete med kommunövergri-
pande utvecklingsmål och fokus på 
grunduppdraget. Målarbetet innebär 

ett arbetssätt med fokus på verksam-
hetens syfte där varje medarbetares 
engagemang och kunskap är en 
viktig del.

Det finns en energi kring gemen-
samma frågor i vår organisation 
vilket är väldigt roligt. Flera förvalt-
ningar har också påbörjat kvalitets-
dialoger där frågor som ledarskap, 
ekonomi och måluppfyllelse lyfts. 
Dialogen är viktig på alla plan för att 
skapa förståelse för det gemensam-
ma uppdraget - en god välfärd på 
kort och lång sikt. 

FORTSATT FOKUS PÅ UNGA
Under året har gymnasieskolan 
gjort ett stort arbete med att ställa 
om till ett digitalt arbetssätt och 
distansundervisning med bibehållet 
goda resultat för våra elever utifrån 
förutsättningarna. Förskolan har 
gjort stora insatser när det gäller 
arbetsmiljön för personal och barn 
under pandemiåret.

Arbetet med att stötta barn och 
unga har även fortsatt genom våra 
ungcoacher som arbetar med att 
skapa bärande relationer med ung-
domar genom att lotsa, coacha och 
stötta unga efter behov. 

MÖTEN OCH KONCERN I 
UTBLICK FRAMÅT
I början av mars förvärvade Köpings 
kommun fastigheten Forum, en 
långsiktig investering för att öka 
möjligheter till möten och erfaren-
hetsutbyten och fortsätta bygga vår 
attraktivitet.

Under året har ett arbete pågått för 
att skapa en kommunkoncern och 
den 21 december tog kommunfull-
mäktige beslutet att bilda Rådhuset 
AB. Målet med bolagiseringen är att 
skapa en effektivare organisation  

 

som gagnar kommunen i sin helhet 
och skapar största möjliga samhäll-
snytta. Helhetssyn och långsiktig-
het är två ledord i det kommande 
koncernarbetet.

EN EKONOMI I BALANS I 
ALLA NÄMNDER
Avslutningsvis vill jag också 
lyfta vårt gemensamma arbete 
att nå de ekonomiska målen. I år 
har samtliga nämnder och bolag 
redovisat ett positivt resultat. Det 
hade aldrig gått om vi inte arbetat 
tillsammans.

Vår stabila organisation och eko-
nomi ger goda förutsättningar för 
vårt fortsatta arbete för att skapa 
en god välfärd nu och i framtiden.

Stort tack!

Sara Schelin
Kommunchef

TACKSAMHET ÖVER KÖPINGS 
MEDARBETARE OCH CHEFER

Fotograf: Thomas Ljungqvist
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Samarbetsprojektet Regional bibliotekssamverkan har genomfört. 
Alla folkbibliotek i Västmanland har nu gemensamt biblioteks-
system, gemensam webbplats och gemensamma transporter. 
Samarbetet har inneburit ett större utbud av medier och ökad 
tillgång till låntagare. 

Teater- och konferensanläggningen Forum köptes in av kommunen 
och togs i kommunal drift den 1 april.

Den nybyggda förskolan Savannen i Kolsva invigs.
Förskolan har plats för 70 barn.

januari februari mars

2020
ÅRET SOM GÅTT

Sorbygården i Munktorp fick en ny huskatt 
- till allas förtjusning!

85 051
Så många besök hade våra 
bibliotek under året

30125 Så många nya
träd planterades

Så många ungdomar 
kunde vi erbjuda 
sommarjobb
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Gammelgårdens friluftsmuseum 
har kommit till liv under sommaren 
med aktiviteter och möjlighet att 
lära sig mer om platsens historia, 
något som varit uppskattat och 
välbesökt.

Arbetet med det nya bostadsom-
rådet Västra Sömsta startade.

Mälartorgets lekplats blir färdigrenoverad.

april maj juni

Årets tema för 
sommarblommorna 
presenteras. 
Temat är fika.

Ställplatserna för husbilar i 
inre hamnen blev färdigställd 
och en långstidsparkering 
öppnades med gångavstånd 
till tågstationen.

Webbplatsen visitkoping.se lanseras! En 
sajt med fokus på turister och vad man kan 
göra, äta och besöka i vår kommun.

Det blev ett utspring på Ullvi trots pande-
min, om än med mer gles besökarskara.

Klass 5A på Nibbleskolan kom på tredje 
plats i en miljötävling. Det var i konkurrens 
med 2 500 andra bidrag från hela Sverige.

950
meter gång- och
cykelväg renoverades

450
meter ny gång- och
cykelväg byggdes
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juli
augusti

september

Rikspolischefen Anders Thornberg besökte Köping för att 
förhöra sig om det unika samarbetet mellan polisen i Västra 
Mälardalen och kommunerna i regionen samt
säkerhetssystemet Embrace.

Inspelning av ungdomsserien Vi Forever skedde i Köping, 
med flertalet lokala skådespelare. Bland annat syntes 
kommunens registrator Carl Björnberg och kommunalrådet 
Andreas Trygg i serien. Vi Forever hade premiär på SVT Play 
i november.

Dinosarielekparken i Vidhemsparken invigs och blir snabbt 
populär – här går att gräva fram dinosarieben med mera.

Nya gator och tomter invigdes i Munktorp
– stort intresse för tomtköp.  

Bygget av en ny 
förskola i Munktorp 
inleds. Den nya 
förskolan får sex 
avdelningar.

2020
ÅRET SOM GÅTT

Det beviljades bygglov för:

17 nya villor, 2 fritidshus, 21 nya bostäder i radhusform
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Förskolekockarna på 
förskolan Sagostunden, 
Nina Jensen och Andrea Åkesson, vann 
Arla Guldko, en prestigefull tävling för 
kök i offentlig förvaltning. 

En investering på 400 miljoner kronor! Köpings bad & sport lämnas 
formellt över från byggherren till Köpings kommun, men invigningen av 
arenan skedde först i början av 2021.

Vinnarna av Stora pedagogiska priset utsågs – personalen på avdel-
ning röd på förskolan Paletten; Lisa Lefwerth, Helena Strömbäck och 
Elin Fredriksson. Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson, lärare på 
Ullvigymnasiet, vann Pedagogiska priset för digitalisering.

Efter 35 år som kommunstyrelsens 
ordförande och 38 år som kommunal-
råd meddelade Elizabeth Salomonsson 
att hon avslutar uppdragen vid årsskiftet.

Ingvar på Sorbygården var en av de första i
Köpings kommun och Västmanland att bli
vaccinerad mot covid-19. 

Den kommunala vuxenutbildningen 
Kompetenscenter lanserar en ny 
och fräsch webbplats.

oktober november december

Under året har VME debiterat för 1 781 526 kubikmeter vatten

Köpings Kabel-TV har gjort 575 nya fiberanslutningar

Hamnen hanterade 2 557 ton gods

VME levererade 267 646 MWh värme
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KOMMUNENS UTVECKLINGSMÅL
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål kopplade till sig. 
Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och demokratin. Vår ambition till 
2027 är att vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål. Under 2020 har arbetet 
med utvecklingsmålen påbörjats med målet att 2021 inleda genomförandefasen för målarbetet.

AGENDA 2030 FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, därför har vi kopplat utvecklingsmålen till de globala 
målen i Agenda 2030.

ÅRETS ARBETE
Under året har arbetet för att 
utveckla förutsättningar för ökad 
delaktighet och en förbättrad och 
jämlik folkhälsa börjat ta form. 
Tidigt fastställdes att delmålet är 
viktigt ur flera perspektiv och att 
det spelar en central roll för vår 
hållbara samhällsutveckling, vår 
välfärd samt för våra invånares 
välmående och livsvillkor. Delmå-
len är tätt kopplade till varandra 
då delaktighet och möjligheten att 
påverka är viktiga faktorer för vårt 
mående och därmed för 
folkhälsan. För att bli en trygg 
och välmående kommun ur både 
demokrati- och folkhälsoperspek-

tiv behöver vi satsa ett antal olika 
faktorer, men framför allt på barn 
och unga. Deras samhällsengage-
mang och hälsa är helt avgörande 
för Köpings kommuns utveckling 
och framtid. 

Inom nämnderna och bolagens 
grunduppdrag pågår redan mycket 
arbete för att främja en bättre 
folkhälsa, men det är mer sparsamt 
med aktiviteter kring delaktighet 
och demokrati. Inför nästa steg i 
målarbetet har vi valt strategier för 
de två delmålen;

Inom delmål ett har vi valt att fo-
kusera på barn och ungas psykiska 

hälsa. Dels för att den psykiska 
ohälsan ökar inom målgrup-
pen, dels för att barn och ungas 
psykiska välmående är särskilt 
viktig för de övriga faktorerna som 
påverkar folkhälsan i ett lång-
siktigt perspektiv. För att stärka 
arbetet ytterligare behöver vi sätta 
fokus på tidiga och samordnade, 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser - med fördel i samver-
kan med andra aktörer såsom 
exempelvis regionen och andra 
myndigheter.  

Även inom delmål två sätts ett 
särskilt fokus på barn och unga i 
syfte att öka deras intresse och en-

NÄR VI SÄGER 
’TILLSAMMANS’ 
MENAR VI DET

Köpings kommun har en levande 
demokrati där delaktighet och 
kommunikation bygger tillit

utvecklingsmål 1

mål
Vi erbjuder möjligheter att 
påverka och vara delaktig i 
utformningen av samhället

mål
Tillsammans skapar vi 
förutsättningar för en för-
bättrad och jämlik folkhälsa

AGENDA 2030
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ÅRETS ARBETE
I nulägesanalysen har det konsta-
terats att Köpings kommun har 
bra förutsättningar för att skapa 
fler bostäder och en trygg och att-
raktiv livsmiljö. Detta då kommu-
nen har ett strategiskt bra geo-
grafiskt läge, en bra storlek samt 
flertalet platser och miljöer som 
har förutsättningar att ses som 
väldigt attraktiva. Det konstateras 
även att vissa platser kan behöva 
tillgängliggöras mer för öka dess 

attraktivitet och ta tillvara på dess 
fulla potential. Ett sådant exempel 
är Norsa hagar där iordningsställ-
da gångstråk till området troligen 
skulle öka mängden besökare. Inre 
hamnen har även pekats ut som 
det område som kommuninvånar-
na helst ser utvecklas till ett mer 
attraktivt område. 

Vid upprustning av olika livsmil-
jöer, ställen och platser har det 
även konstaterats att detta kan 

gagemang för samhällets utveck-
ling och den lokala demokratin. 
Det är viktigt att säkra påfyllnaden 
av engagerade människor som 
vill axla framtidens uppdrag som 
förtroendevalda, och vi tror att 
engagemanget börjar med en 
möjlighet att kunna påverka. Vi-
dare sätts också stort fokus på att 
erbjuda jämlika möjligheter till 
delaktighet och påverkan för alla 
Köpings kommunmedlemmar. 

FRAMTIDA
UTMANINGAR
En utmaning vi ser idag är att 
andel barn som lever i ekonomiskt 
utsatta hushåll i Köpings kommun 
är högre i jämförelse med andra 

VÄXER MED ANSVAR

Köping är en hållbar, trygg och
inspirerande kommun som ger 
förutsättningar för livskvalitet

utvecklingsmål 2

mål
Vi arbetar aktivt för en 
hållbar miljö och minskad 
klimatpåverkan

mål
Vi skapar förutsättningar för 
fler bostäder och arbetar för 
en trygg och attraktiv livsmiljö

AGENDA 2030

kommuner. För att förbättra 
förutsättningarna för ekono-
miskt utsatta barn behöver vi se 
till att alla barn och unga har en 
möjlighet att inkluderas i positi-
va sammanhang på lika villkor. 
Arbetet kan också komma att 
kräva omfattande resurser på kort 
sikt, dock visar forskningen att en 
insats för folkhälsan i ett tidigt sta-
die är en investering i kommunens 
invånare som kommer att betala 
sig i framtiden. Det som krävs är 
ett synsätt och en förståelse för att 
främjande och förebyggande insat-
ser är lönsamma över tid och att vi 
i ett samhälle där vi mår bra kan ta 
bättre hand som de som behöver 
samhällets stöd.  
Vad gäller delmål två finns utma-

ningarna främst i den egna orga-
nisationens digitala infrastruktur. 
Den kräver en del investeringar för 
att Köpings kommun kunna kliva 
fram och nyttja alla de möjligheter 
som det digitala samhället erbjud-
er när det kommer till förbättring-
ar i insyn, service och delaktighet. 
Vidare finns utmaningar i att hitta 
nya arbetssätt för att göra besluts-
processen mer transparent. Även 
här finns kopplingar till digita-
liseringen, då berednings- och 
beslutsprocess behöver en högre 
grad av digitalisering för att nå 
målet om ökad transparens.   
för Köpings kommuns utveckling.

ske på ett hållbart sätt där hän-
syn exempelvis tas till biologisk 
mångfald. Ett exempel är upp-
rustning och utformning av gröna 
och blå stråk, parker och bostads-
områden där dessa kan skapas 
med så kallade ekosystemtjänster 
som gynnar och förstärker den 
biologiska mångfalden. Genom 
att tillgängliggöra olika livsmiljöer 
samt skapa en omsorg kring dessa 
bidrar det till en ökad trivsel och 
trygghet.
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FRAMTIDA
UTMANINGAR
Utvecklingsmålet ska arbeta 
mot att skapa socialt hållbara 
och attraktiva stadsdelar som 
erbjuder hög trygghet och miljöer 
med livskvalité. Inriktningen för 
målområdet blir att tillgängliggöra 
livsmiljöer i kommunen och skapa 
en omsorg kring dessa för ökad 
trivsel och trygghet. Detta sker 
med hållbara val och med hänsyn 
till både människa och miljö. Att 
tillgängliggöra det vattennära läget 
norr och söder om Köpingsviken 
samtidigt som gröna och blå stråk 
i kommunen värnas blir en tydlig 
strategi för utvecklingsmålet.   
En av utmaningarna som konsta-

ÅRETS ARBETE
Utvecklingsarbetet har under året 
fokuserat på att identifiera vilka 
strategiområden som behöver ut-
vecklas. Efter vår omvärldsspaning 
kom vi fram till att de fokusområ-
den som vi ska arbeta med är att 
Köping behöver bli en attraktivare 
kommun för näringslivet men 
även att vi behöver bli ”en levande 
kommun”.

Arbetet med att utveckla förut-
sättningarna för Köping att vara 
en kommun där människor och 
företag vill etablera sig och växa 
är ett mångfacetterat uppdrag som 
spänner över en mängd förvalt-
ningar och bolag. Vi ser att det 
finns många gemensamma trådar 
i våra grunduppdrag som vi bör 
väva samman för att kunna uppnå 
vårt mål med arbetet.

För att skapa mer kunskap kring 
hur vi gör Köping till en attrak-
tiv plats att verka och bo i, ”en 
levande kommun” har ett arbete 
har påbörjats under hösten 2020.  
Målet är att under våren 2021 ha 
en handlingsplan på plats där 
vi tagit tillvara på allt det goda 
arbete som pågår men även lyckats 
identifiera eventuella luckor inom 
våra grunduppdrag. Processen 

teras är att det kan kräva mycket 
resurser att iordningsställa vissa 
platser till att bli mer attraktiva. 
Detta gäller särskilt inre ham-
nen där stabiliseringsåtgärder av 
kajkanten är kostsamma samtidigt 
som det är en förutsättning för att 
kunna utforma området vidare. 
Det finns även en del omvärldsfak-
torer som kan vara en utmaning 
för målet. Pandemins påverkan 
på attityder och beteenden för 
exempelvis boende och pendling, 
samt framtida järnvägssträckning i 
Köping är exempel på två av dessa.    
Oavsett omvärldsfaktorernas på-
verkan så är det särskilt viktigt att 
det i arbetet med målområdet sker 
ett nära samarbete med deltagande 

aktörer och att det skapas en ge-
mensam målbild vid utvecklande 
av livsmiljöer där exempelvis soci-
ala och miljömässiga aspekter vävs 
in vid ut- och ombyggnationer. 
I och med att kommunen har 
begränsade resurser för att arbeta 
med strategiska utvecklingsfrågor, 
är det viktigt att det finns en sam-
syn och en gemensam bild i kom-
munen av de aktiviteter som ska 
genomföras inom de tre utveck-
lingsmålen. Det är även viktigt att 
hitta en balans mellan utförandet 
av grunduppdraget vid förvalt-
ningarna och bolagen respektive 
genomförandet av aktiviteterna 
inom utvecklingsmålen.

DET VI ERBJUDER 
LOCKAR

Köping är en kommun där 
människor och företag vill 
etablera sig och växa, och där 
kompetens både finns och skapas

utvecklingsmål 3

mål
Vi skapar bra förutsättningar 
för näringslivet genom 
kompetensutveckling, service 
och myndighetsutövning

AGENDA 2030
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består i djupintervjuer med olika 
företrädare från kommunen och 
näringslivet samt workshops med 
politik och tjänstepersoner. 

Det pågår redan en hel del arbete 
inom verksamheternas grund-
uppdrag. Näringslivsavdelning-
en arbetar med ett antal olika 
områden för att öka attraktivi-
teten gentemot näringslivet och 
medborgarna. Till exempel har 
resultaten av 2020 år Nöjd-Kund-
Index analyserats och tillsammans 
med berörda har en handlingsplan 
per myndighetsområde tagits 
fram. Det har även arbetats fram 
en ny rutin för företagsbesök samt 
en uppföljningsrutin. 

Arbete har även skett tillsammans 
med andra förvaltningar och av-
delningar inom kommunen. Detta 
syns på de lokala jobbspåren som 
finns i Köping. Arbetsförmedling-
en och kommunen kan nu tillsam-
mans med företag skräddarsy och 
utforma ett lokalt jobbspår. Dessa 
är kostnadsfria och via samarbete 
kan företag säkra kompetensför-
sörjningen och samtidigt utveckla 
arbetsmarknaden i regionen. Sam-
verkan mellan Samhällsbyggnads-
förvaltningen och Näringslivs-

avdelningen för en bättre service 
till företagen har resulterat i en ny 
etableringsprocess.

FRAMTIDA
UTMANINGAR
I arbetet med att förbättra, kvali-
tetssäkra samt samordna insatser-
na för att säkerställa Köpings kom-
mun som attraktiv för näringslivet 
och som ”en levande kommun” 
kommer det vara nödvändigt med 
samordning och samarbete mellan 
olika förvaltningar.
 
Arbetet med att ta fram en hand-
lingsplan för strategiområdet ”en 
levande kommun” kommer att 
vara en av de centrala aktiviteter-
na inom utvecklingsmålet. Det 
sker många intressanta utveck-
lingsprojekt i Köping och att få 
dessa att samverka för att hitta 
synergier framåt är en utmaning 
men också en möjlighet.
Kompetensförsörjningsfrågorna 
är viktiga både för koncernen och 
näringslivet. Det är viktigt med 
hög kompetens, gott bemötande 
och servicevilja oavsett med vad 
eller var du jobbar. Koncernens 
medarbetare är viktiga spelare för 
kommunens utveckling likväl som 
samhällsutvecklingen generellt.

Att hitta nya arbetssätt, digitali-
sera och minska byråkratin samt 
arbeta med arbetsmiljöfrågorna 
är viktigt för att klara kompetens-
försörjningsutmaningen både för 
koncernen i sig och vår attrak-
tivitet som etableringssort för 
näringslivet. Om företag ska vilja 
etablera sig här och människor ska 
vilja bo i kommunen så krävs att 
vår koncern jobbar för det. Vårt 
interna arbete spelar stor roll. Som 
medborgare måste du kunna gå till 
ditt jobb och känna dig trygg i att 
dina barn likväl som dina gamla 
föräldrar/anhöriga blir väl och 
professionellt omhändertagna/
utbildade.

Förutsättningarna är goda både 
genom vår storlek, vårt geografis-
ka läge samt att det finns ett stort 
utvecklingsfokus inom Köpings 
kommun. Att skapa realistiska, 
och utmanande, aktiviteter som 
konkret genomförs, följs upp och 
utvecklas är grunden för att vi ska 
vara en kommun där människor 
och företag vill etablera sig och 
växa, och där kompetens både 
finns och skapas.
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FULLMÄKTIGES SÄRSKILDA 
UPPDRAG
I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett antal uppdrag som tydliggjordes i budgettexten. Här 
görs en redovisning i sammandrag av förvaltningarnas uppföljning och återrapportering av uppdragen. En 
redovisning görs även för särskilda uppdrag beslutade före 2020 som inte slutredovisats tidigare.

REDOVISNING UPPDRAG 2020

REDOVISNING AV SÄRSKILDA UPPDRAG BESLUTADE FÖRE 2020,
MEN INTE SLUTREDOVISADE

UPPDRAG ÅTERRAPPORTERING 2020

Kommunstyrelsen

Genomlysning av Västra Mälardalens
Kommunalförbund för att ge svar på om 
de mål och syften som beskrev i samband 
med bildandet uppnåtts.

Genomlysning är genomförd och redovisad för KSAU 16 juni 2020.

Kommunstyrelsen

Program för utvecklad marknadsföring och 
information om Köpings kommun inklusive 
skyltarna vid E18.

Visitkoping.se har lanserats och skyltarna bytts ut.  Delar av arbetet inom det kom-
mungemensamma målområdet ”Det vi erbjuder lockar” härrör detta uppdrag. 

Kommunstyrelsen

Ett intensifierat arbete med miljö- och kli-
matförbättrande insatser, i stort och smått. 
Till exempel källsortering i förvaltningarna, 
solceller på fler tak, laddplatser för elbilar, 
energibesparande åtgärder i fastigheter.

Tjänsten miljöstrateg har varit vakant under 2020. Detta i kombination med pande-
min har gjort att arbetet med detta särskilda uppdrag inte skett i så stor omfattning 
som önskat.

Kultur- och folkhälsonämnden och Social- 
och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på utvecklad samverkan kring att 
tidigt fånga upp barn och ungdomar som 
riskerar att hamna i framtida socialt och 
ekonomiskt utanförskap.

I kommunens forum för samverkan kring barn och unga har bland annat nya sam-
verkansformer för tidig upptäckt av barn i förskolan utarbetats under året. En ope-
rativ arbetsgrupp har skapats i samarbete med ungcoacher, socialtjänst och polis för 
att proaktivt planera insatser efter behov. Stort fokus har legat på uppsökande- och 
trygghets-skapande under kvällar och helger. Ungcoacherna har blivit en kontakt för 
stöd och hjälp i frågor som gäller barn och unga. Föräldrautbildningar genomförts 
för föräldrar med somalisk bakgrund.

Samtliga nämnder

Effektivisering genom samverkan. Fortsatt 
arbete utifrån 2018 års organisationsbeslut 
i syfte att få en än mer kostnadseffektiv 
förvaltning/administration. Arbete efter 
modell ”Fördjupad samverkan i Västra 
Mälardalen.”

Arbete med effektivisering och samverkan pågår i samtliga förvaltningar och bolag. 
Bland annat inom områden som näringsliv, HR och fritid.

UPPDRAG ÅTERRAPPORTERING 2020

Kommunstyrelsen

2018: Utreda möjligheten till kombina-
tionstjänster inom och mellan förvaltningar 
i syfte att alla ska kunna erbjudas heltid

Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera en översyn av möjligheten 
att utveckla kombinationstjänster. På grund av pandemin har arbetet blivit något 
förskjutet.

Kommunstyrelsen

2018: Undersöka möjligheten till hbtq-in-
formation/-utbildning i den kommunala 
organisationen.

En första insats har gjorts för alla chefer och fackliga företrädare. Varje verksamhet 
hanterar en fortsättning för sin personal.
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Kommunstyrelsen

2017: Se över möjligheten att samordna  
och minska antalet IT-system i kommunen, 
gärna i samverkan med grannkommuner.

En rapport har tagits fram över befintliga system. Arbete pågår kring hur förbundet 
ska arbeta vidare med materialet. Gemensam ramupphandling av rekryteringssys-
tem i Köping, Kungsör, Arboga och Surahammar samt i våra kommunala bolag och 
förbund har genomförts.

Kommunstyrelsen

2017: Utreda möjligheten och undersöka 
intresset för anläggande av solcellspark på 
Ullvigärdet.

Arbete pågår med planprogram som ska hantera alla parametrar och förutsättningar 
för byggande av solcellspark.

Kommunstyrelsen 
 
2015: Personalrekrytering: förslag till sam-
ordnad rekrytering - rekryteringsenhet.
Vikarieanskaffning: förslag till samordning.

En rapport kring bemanningsfrågorna för kommunens övergripande arbete har 
tagits fram under hösten i syfte att säkerställa rättssäkerheten och följsamheten av 
lag och avtal.

Kommunstyrelsen

2017: Planera för att arbeta fram en
dagvattenplan.

Arbetet pågår men är något försenat på grund av coronapandemin.

Kommunstyrelsen

2015: Kommunens fastighetsbestånd: 
underhållsinventering av byggnaderna 
med utgångspunkt från verksamheternas 
funktionskrav, låg miljöbelastning och god 
ekonomisk hushållning.

Underhållsinventering genomförd på skolor och förskolor. Underlaget ska uppdate-
ras med:
-Eventuella större åtgärder som föreslås tas som investeringar.
-Nyckelbergsskolan ligger med stor post, justering av underhållsbehovet beroende 
på renovering alternativt nybyggnation av skola.
-Nya förskolor i Kolsva och Munktorp.

Kommunstyrelsen

2016: Samordning av äldreboenden i 
Kolsva till Ekliden.

Projekteringen och upphandling av entreprenaden har genomförts. Dock har den 
blivit överklagad vilket bidrar till en viss försening i projektet. Byggnation beräknas 
kunna påbörjas under våren 2021.

Kommunstyrelsen

2018: Med helhetssyn utreda behov och 
möjligheter för utveckling av Kristinelunds 
sportfält.

En utvecklingsplan för Kristinelunds sportfält har tagits fram och godkänts i kom-
munfullmäktige för att användas som inriktning för framtida planering och utveck-
ling av sportfältet.

Kultur- och folkhälsonämnden

Se över hyressättning av lokaler, hallar och 
anläggningar samt föreningsbidragen.

Ett projekt kring utredning av föreningsbidraget har startats upp med målet att ta 
fram ett helt nytt koncept kring föreningsstödet. Uppdraget slutredovisas 2021.

Kultur- och folkhälsonämnden

Utreda upprustningsbehov av inre hamnen.

Resurser saknas i dagsläget för att genomföra en utredning. Samhällsbyggnads- 
förvaltningen har genomfört en filmning av inre hamnen under vattenytan som 
input till fortsatt utredning.
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VÅR KOMMUN I JÄMFÖRELSE 
MED ANDRA
I Köpings kommun så ska jämförelser vara en metod för att hjälpa till att bedöma 
kvaliteten i verksamheten. En undersökning som kommunen deltar i är kommunens 
kvalitet i korthet (KKiK). Där jämförs kommuner med varandra inom områdena "barn 
och unga", "stöd och omsorg" samt "samhälle och miljö". 2020 deltog 260 kommuner 
i undersökningen. 42 olika mått var aktuella i årets undersökning. För ett av måtten 
redovisas inga resultat för Köping. I vissa fall beror det på att det var för få ärenden 
och därigenom kan ge missvisande resultat. Vissa av måtten avser tidigare års resultat 
på grund av att inget senare resultat finns.

Här redovisas hur Köping ligger till jämfört med andra kommuner samt hur utveck-
lingen sett ut det senaste året. För att ge en snabb och enkel överblick presenteras 
Köpings resultat i tre jämförelsegrupper. Siffran visar på Köpings resultat för måttet. 
Vissa av dessa mått används även i uppföljningen av våra verksamhetsmål.

Köping tillhör den tredje-
del som placerat sig högst.

Köping tillhör de som 
ligger i mitten.

Köping tillhör den tredje-
del som placerat sig lägst.

Utvecklingen det senaste 
året är positiv.

Ingen eller svårbedömd 
utveckling.

Utvecklingen det senaste 
året är negativ.

BARN & UNGA Resultat
Jämfört med 

oss själva
Jämfört 

med andra

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,3

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, (tkr per barn och år) 161 597

Elever i åk 3 som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk (%) 79

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik (%) 79

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%) 86,5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (%) 85,4

Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola, andel positiva svar (%) 74

Elever i åk 9 med lägst betyg E i idrott och hälsa (%) 92

Kostnad för en elev i grundskolan (tkr per elev och år) 109 133

Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, kommunala skolor (%) 63,2

Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, hemkommun (%) 60,1

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro (%) 11,2

Kostnad gymnasieskola kr/elev 147 270

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 24,7

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 27

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 6-15 år, (%) 12 -

Figuren visar på hur Köpings 
resultat fördelar sig i de olika 
grupperna jämfört med andra 
kommuner. Jämfört med 2019 
har andelen mått där Köping lig-
ger bland den bästa tredjedelen 
minskat och andelen där Köping 
ligger bland den sämsta tredje-
delen ökat något. I jämförelse 
med oss själva har resultatet 
förbättrats på 16 av måtten. För 
18 mått är resultatet försämrat 
och för 6 mått är resultatet 
oförändrat. 
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STÖD & OMSORG Resultat
Jämfört med 

oss själva
Jämfört 

med andra

Brukarbedömning inom IFO som angett att de fått en förbättrad situation, andel (%) 78

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats, 
andel (%) 92

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd (medelvärde) 21

Kostnad individ- och familjeomsorg (kr/invånare) 4 567

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS - - -

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 86

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt 
SFB, kr/inv 7 471

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 71

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 17

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende 59

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 36

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 86

Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80 år och äldre 241 225

Förkortningar: IFO - individ- och familjeomsorgen, LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen, SFB - social-
försäkringsbalken, FK - Försäkringskassan

SAMHÄLLE & MILJÖ Resultat
Jämfört med 

oss själva
Jämfört 

med andra

Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 77

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 41

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 80

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng1 44    -

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 25

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 46

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) 24

Nöjd Kund Index (NKI) Företagsklimat totalt 70

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 17

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 583

Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) 46,5

Andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 33
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS 
UTVECKLING

2016 2017 2018 2019 2020

ANTAL INVÅNARE 25 950 26 116 26 286 26 214 26 085

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat, Mkr 21,1 35,1 86,4 81,0 122,6

Investeringar, netto, Mkr 210,3 304,2 340,1 539,5 433,4

Långfristig skuld, Mkr 1 373,6 1 554,8 1 600,5 1 828,8 1 803,9

Årets resultat per invånare, kr 813 1 344 3 287 3 090 4 700

Investeringar per invånare, kr 8 104 11 648 12 938 20 581 16 615

Långfristig skuld per invånare, kr 52 933 59 534 60 888 69 764 69 155

Antal anställda, årsarbetare 2 641 2 601

Levererad Värme, MWh 301 927 300 462 300 288 267 646

Debiterat dricksvatten (m3) 1 688 302 1 680 499 1 709 451 1 695 070 1 781 526

Antalet lägenheter KBAB 2 669 2 669 2 728 2 728 2 733

Nya fiberanslutningar Köpings Kabel TV 505 510 530 550 575

Godsvolym Mälarhamnar, kiloton 2 402 2 665 2 668 2 664 2 557

KOMMUNEN 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat, Mkr 9,3 16,1 75,4 72,7 116,1

Investeringar, netto, Mkr 157,8 126,7 205,3 442,2 248,4

Långfristig skuld, Mkr 355,3 399,6 532,9 732,3 698,7

Årets resultat per invånare, kr 358 616 2 868 2 773 4 451

Investeringar per invånare, kr 6 081 4 851 7 810 16 869 9 523

Långfristig skuld per invånare, kr 13 692 15 301 20 273 27 935 26 786

Antal anställda, årsarbetare 2 303 2 191

Antal inskrivna barn i förskolan 1 033 1 050 1 124 1 388 1 336

Antal elever förskoleklass-årskurs 9 2 340 2 404 2 426 3 128 3 167

Elever Ullvigymnasiet 989 971 971 991 1 025

Utförda hemtjänsttimmar per år 95 373 112 791 97 896

Antal bidragshushåll ekonomiskt bistånd 673 670 674 643 611

Placeringsdygn, institution för barn/unga 1 827 1 830 1 677 1 059 1 152

Antalet besök på biblioteken 96 470 92 838 85 051

Koncernens och kommunens 
resultat har under den senaste 
treårsperioden visat på goda 
resultat. Under 2020 har ekono-
min och verksamheten präglats av 

den pågående coronapandemin. 
Investeringarna framförallt för 
kommunen, visar på en fortsatt 
hög nivå, även om de sjunkit 
något för 2020. För mer detaljerad 

information och analyser för eko-
nomi och verksamhet hänvisas till 
avsnittet ”Resultat och ekonomisk 
ställning.

I detta avsnitt redovisas en översikt över koncernens och kommunens utveckling de senaste fem åren.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. 
Därtill finns två helägda bolag och ett kommunalförbund.

KÖPINGS KOMMUNKONCERN

KOMMUNSTYRELSEN

REVISION

VÄSTRA MÄLARDALENS
ENERGI & MILJÖ AB (VME)

MÄLARHAMNAR AB
45 %

KUNGSÖRS GRUS AB
25 %

MÄLARENERGI ELNÄT AB

KOMMUNINVEST

FOLKETS HUS

VAFAB MILJÖ
KOMMUNALFÖRBUND

GEMENSAM NÄMND FÖR 
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET

SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
VÄSTRA MÄLARDALEN

VÄSTRA MÄLARDALEN
I SAMVERKAN

VÄSTRA MÄLARDALENS
KOMMUNALFÖRBUND

(VMKF) 56 %
Samägs med kommunerna  Arboga,

Kungsör och Surahammar

KÖPINGS BOSTADS AB
(KBAB)

KÖPING RÅDHUS AB

KÖPINGS BOSTADS AB
(KBAB)

  Dotterbolag:

  KBAB SERVICE
  KÖPINGS KABEL-TV AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE UTBILDNINGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN

KULTUR- OCH
FOLKHÄLSONÄMNDEN

VÄSTRA MÄLARDALENS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

SOCIAL- OCH ARBETS-
MARKNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN VALNÄMND

NÄMNDER

HELÄGDA FÖRETAG SAMÄGDA FÖRETAG ÖVRIGA MED 
KOMMUNALT 
ÄGARINTRESSE
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NÄMND VERKSAMHET

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 
tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige 
beslutar även om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhets-
former, samt väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. 
Kommunfullmäktige väljer även revisorer som granskar kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stödjande och 
utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 
även uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. 
Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att 
kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- 
och fastighetsfrågor, näringslivsfrågor, turism samt teknisk verksamhet.

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, 
gymnasieskola och särskola. Därtill ansvarar nämnden för kommunens måltidsenhet.

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg för äldre och funktions-
nedsatta personer utifrån gällande lagstiftning.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för socialtjänstens individ- och famil-
jeomsorg, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, 
alkoholtillstånd och tillsyn.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fysiska planering, detaljplaner 
och handlägger bygglov, bygganmälningar och tillstånd. Nämnden ansvarar även för 
miljö- och hälsoskyddsfrågor vilket innebär tillsyns- och informationsansvar.

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för att kommuninvånarna ska ha en bred 
och allsidig kultur- och fritidsverksamhet. Där ingår bland annat föreningsstöd, 
bibliotek, fritidsanläggningar, museum och kulturskola. Nämnden ansvarar också för 
kommunens arbete med folkhälsofrågor.

Valnämnden
Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till Europa- 
parlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folk- 
omröstningar.

Revisionen Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

FÖRETAG VERKSAMHET

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Bolaget bedriver energiproduktion och energidistribution i Köpings och Arbogas 
kommuner. Bolaget ska svara för produktion och distribution av dricksvatten samt 
mottagning och hantering av avloppsvatten. Bolaget skall utföra administration, 
drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga 
platser. Bolaget skall även ombesörja beslutade anläggningsarbeten.

Köpings Bostads AB Fastighetsbolag som bedriver allmännyttig bostadsverksamhet, med uppgift att 
bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper.

KBAB Service AB Dotterbolag till Köpings Bostads AB. Bolaget förvaltar kommunens fastigheter i 
form av underhåll, drift, utvändig skötsel och städning.

Köpings Kabel-TV AB Dotterbolag till Köpings Bostads AB. Driver kabel-TV-nät i Köping samt bygger och 
levererar fibernät inom Köpings och Kungsörs kommuner.

Köping Rådhus AB Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar samt samordna och utveckla verk-
samheten för koncernbolagen och kommunens räkning.

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundet bedriver administrativ verksamhet så som löner, telefoni och IT, upp-
handling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning och krisberedskap åt kommunerna 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar i olika utsträckning. Därtill tillkommer 
räddningstjänst.
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ÖVRIGA ORGANISATIONER MED 
KOMMUNALT ÄGARINTRESSE VERKSAMHET

Mälarenergi Elnät AB

I Mälarenergi Elnät AB, som ingår i Mälarenergi AB, uppgår kommunens ägarandel 
till 14,7 procent. Bolagets uppgift är att bygga och underhålla elnätet för transport 
av elenergin från elleverantören till kundernas fastigheter. Kommunen har en lång-
siktig fordran på 88,2 Mkr på bolaget och får årligen en ränta för detta på 8,8 Mkr. 

VafabMiljö Kommunalförbund

VafabMiljö Kommunalförbund arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering. 
Kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun är medlemmar. 
Kommunen har en andel på 8,2 procent. Kommunen har borgensåtagande gente¬-
mot kommunalförbundet på 21,8 Mkr.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrå-
gor mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län. Nämnden 
sam-ordnar hjälpmedelshanteringen i länet och ansvarar för Hjälpmedelscentrum.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Förbundet bildades 2010 med syfte att samverka inom rehabiliteringsområdet 
Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland, 
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. 

Övriga Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, Folkets hus och Västra 
Mälardalen i samverkan.

Skälet till att Köpings kommun 
valt att driva viss verksamhet i 
olika organisationsformer är dels 
organisatoriska, dels ekonomiska. 
Kommunens tekniska verksam-
heter bedrivs nu i sin helhet i 
bolagsform. Skälet till detta är 
organisatoriska. Möjligheten till 
att skapa samordningsvinster och 
hålla nere kostnaderna är stör-
re om det bedrivs inom samma 
organisation. Samma skäl finns 
för förvaltning av fastigheter, där 
det görs i samma bolag både för 

kommunens och bostadsbolagets 
fastigheter. I övrigt bedrivs verk-
samhet i bolagsform där verksam-
het ska drivas på affärsmässiga 
grunder eller drivs tillsammans 
med annan ägare.

Köpings kommun har även Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
(ägarandel 56 %) tillsammans med 
Arboga, Kungsör och Suraham-
mar. Idén med förbundet är att 
effektivisera och minska kostna-
derna för verksamheter som kan 

skötas tillsammans. Idén med för-
bundet är också att säkra kompe-
tensen inom vissa specialistroller 
som behövs inom kommunerna.

Privata utförare finns inom 
LSS-verksamhet och förskoleverk-
samhet men de bedöms inte vara 
av väsentlig betydelse för bedöm-
ning av verksamhet eller ekono-
miska ställning.

I slutet av året bildades Köpings 
Rådhus AB. Syftet med bolaget 
är att det ska bli moderbolag i en 
kommande koncernbildning. Bo-
laget ska tillvarata möjligheterna 
till samverkan och effektivisering 
som finns mellan de kommunala 
företagen och kommunen. 

Från första januari 2020 överför-
des teknisk verksamhet från kom-
munen till VME. VME ansvarar 
för vatten- och avloppsverksam-
heten samt drift och underhåll av 
kommunens gator, vägar, parker 
och andra offentliga platser.

Bolaget ska även ombesörja 
beslutade anläggningsarbeten. 
Anläggningstillgångar på 338 Mkr 
motsvarande bokförda värden 
överläts mot en fordran från kom-
munen till VME.

HÄNDELSER UNDER ÅRET

OM ORGANISATIONEN
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KOMMUNALRÅD

Elizabeth 
Salomonsson (S)

Roger Eklund (S)

Elizabeth Salomonsson (S) Annika Duàn (S)Roger Eklund (S) Carl-Inge Westberg (S) Jonny Clefberg (S)

Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M)

Ola Saaw (M)

Maria Liljedahl (SD)

Andreas Trygg (V)

Fredrik Andersson (SD)

Gunvor Sharp (M)

Göran Eriksson (SD)

Ivan Czitrom (L) Jenny Adolphson (C)

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mandatfördelning efter valet 2018

(49 mandat)
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunsektorn står inför stora 
ekonomiska utmaningar. Kon-
junkturen mattas av samtidigt som 
Sverige står inför demografiska 
förändringarna där andelen äldre 
och yngre ökar i förhållande till 
andelen i arbetsför ålder. Utveck-
lingen leder till en ökad efterfrå-
gan av kommunernas tjänster och 
service. 

Kommande år beräknas Köpings 
kommun ha en befolkningstill-
växt på cirka 100 personer per år. 
Den demografiska utvecklingen 
tillsammans med tillväxten bidrar 
till ett ökat investeringsbehov i 
såväl bostäder som skolor och 
äldreboende samt infrastruktur 
och VA. Att tillgodose det ökade 
behovet är en utmaning i sig då allt 
tyder på att det inte kommer att 
finnas tillräckligt många personer 
i arbetsför ålder i förhållande till 

behovet. Utmaningarna påverkar 
även kommunens ekonomi och 
det är viktigt att även fortsätt-
ningsvis upprätthålla en stabil 
ekonomi och god ekonomisk 
hushållning. 

BEFOLKNINGS-
UTVECKLING
Köpings kommun har haft en upp-
åtgående befolkningsutveckling 
under 2000 talet. Befolknings- 
ökningen under 2000-talet har 
varit särskilt stor 2018 och några 
år bakåt i tiden. Under 2014-2018 
ökade antalet invånare med 1 031 
personer. Ökningen under denna 
period berodde helt på inflyttning  
och invandring till kommunen. 
Befolkningsutvecklingen mattades 
dock av under 2019. Invandringen 
till Sverige minskade och var den 
lägsta på sex år. Vid slutet av 2020 

hade Köpings kommun 26 085 
invånare vilket innebär en minsk-
ning från 2019 med 129 personer. 
 
Minskningen under 2019 och 2020 
beror dels på att flera personer har 
flyttat från kommunen till annan 
kommun, flyttnettot för 2020 är 
-102 personer (se tabell). Under 
2020 var även dödstalet större än 
antal födda barn, en trend som har 
hållit i sig de senaste åren. Detta 
gav 2020 upphov till en befolk-
ningsminskning på -59 personer. 

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma resultat eller ekonomisk ställning för 
kommunen och koncernen. Här finns beskrivningar av befolkningsutveckling, arbetsmarknad och 
bostadsmarknad. En nulägesbeskrivning av kommunens verksamheter ingår även, samt en beskrivning 
av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
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DEMOGRAFI
Den demografiska utvecklingen 
påverkar både kommunens ekono-
mi och arbetsmarknad. Det finns 
en tydlig trend i samhället med en 
ökad livslängd och förhållandevis 
många barn, vilket innebär ett 
ökat ekonomiskt och volymmäs-
sigt tryck på kommunens väl-
färdstjänster. Efterfrågan på skola, 
barnomsorg, bostäder, sjukvård 
och äldreomsorg kommer att öka. 
Detta sker samtidigt som antalet 
personer i arbetsför ålder inte ökar 
i samma takt. 

Med en ökad andel äldre och 
barn så ökar också den så kallade 
försörjningsbördan, som är ett 
mått på hur många extra personer 
en person i yrkesverksam ålder 
behöver försörja förutom sig själv. 

På riksnivå år 2019 är försörjnings-
bördan 0,76 personer, i Köpings 
kommun är den 0,88 personer. 
Den förväntas öka kommande år.

Från år 2000 har kommunen 
genomgått en viss demografisk 
förändring. År 2000 hade Köping 
24763 invånare och medelåldern 
var 42,1 år. År 2019 var det 26 214 
invånare och medelåldern var 43,3 
år (senast tillgängliga uppgift). 

Diagrammet till höger på sidan 
visar att andelen 20-64 år mins-
kat och att andelen 65+ ökat de 
senaste 19 åren.   Den bakom-

liggande standardförklaringen 
till det är att det sena 1940-talets 
stora barnkullar nu är i sjuttio-
årsåldern. En annan viktig orsak 
till att pensionärerna nu utgör 
en stor andel av befolkningen är 
att de i åldern 30-49 år är förhål-
landevis få. Det har sin tur ett 
direkt samband med läget på den 
lokala arbetsmarknaden för 20-25 
år sedan. Då var det svårt att efter 
avslutad skolgång hitta ett arbete 
på orten, varför många ungdomar 
lämnade kommunen. Det ger sig 
nu till känna genom att Köping 
har förhållandevis få invånare i 
de så kallade barnfamiljsåldrarna. 
Ett tydligt exempel på sambandet 
mellan sysselsättningsmöjligheter 
och befolkningsutveckling i en 
kommun. 

ARBETSMARKNAD
Under 2020 skakades arbetsmark-
naden av ännu en kris orsakad av 
ubrottet av coronaviruset och ar-
betslösheten steg. De åtgärder och 
stöd till näringslivet som vidtagits 
under krisen har hindrat en ännu 
högre ökning av arbetslösheten. 
Dock ser vi inte ännu de totala 
effekterna av krisen. 

Vid slutet av 2019 saknade 1 208 
personer i åldern 16-64 år arbete, 
det motsvarar 9,7 procent av den 
registrerade arbetskraften. I slutet 
av 2020 var samma siffra 1331 per-
soner motsvarande 10,6 procent. 
Detta kan jämföras med rikets 8,5 
procent.

Inflyttade Utflyttade

År Födda Döda Netto Totalt

Från 
annan 

kommun

Från
annat 
land Totalt

Till
annan 

kommun

Till
annat 
land Flyttnetto

2010 258 292 -34 1 171 996 175 1 073 1 009 64 98

2011 264 306 -42 1 102 951 151 1 151 1 076 75 -49

2012 245 297 -52 1 179 1 006 173 1 079 1 012 67 100

2013 280 264 16 1 447 1 176 271 1 089 1 016 73 358

2014 270 261 9 1 312 1 114 198 1 184 1 136 48 128

2015 253 294 -41 1 304 1 092 212 1 082 1 011 71 222

2016 288 305 -17 1 484 1 139 345 1 075 1 030 45 409

2017 289 278 11 1 370 1 075 295 1 220 1 160 60 150

2018 261 312 -51 1 359 1 119 240 1 162 1 098 64 197

2019 289 278 11 1 370 1 075 295 1 220 1 160 60 150

2020 261 312 -51 1 359 1 119 240 1 162 1 098 64 197
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En stor andel av de arbetslösa har 
en svag position på arbetsmarkna-
den. De har betydligt svårare att 
komma i sysselsättning jämfört 
med övriga och de utgör en majo-
ritet av de långtidsarbetslösa. 
De som enligt Arbetsförmedling-
en har en svag konkurrensförmåga 
är de som inte har fullföljt gymna-
siet, är födda utanför Europa, har 
en funktionsnedsättning samt är 
äldre (55-64 år). Att Köpings kom-
mun har en relativt hög arbetslös-
het beror dels på att vi har en lägre 
andel högutbildade (15,6 procent 
mot rikets 28,2 procent) samt en 
högre medelålder. 

BOSTADSMARKNAD

MARK
Planläggning av mark som är 
attraktiv för boende och verksam-
heter är en viktig framtidsfråga. 
I nuläget ser vi att det är en bra 
balans mellan strategisk långsiktig 
planering och framtagande av 
detaljplaner. 

BOSTÄDER
Köpings kommun är inne i ett 
expansivt skede där efterfrågan på 
mark till småhustomter, flerfa-
miljshus samt verksamheter är 
stort. Kraven på utredningar inför 
detaljplaneläggningen har ökat 
under de senaste åren och dessa 
behöver utföras i ett tidigt skede i 
processen. Efterfrågan på digitala 
tjänster inom bygglov och ären-
dehantering har förstärkts under 
coronapandemin.

UTBILDNING
I december presenterades resul-
taten i den stora internationella 
studien TIMSS 2019 som under-
söker kunskaper i och attityder till 
matematik och naturvetenskap 
hos elever i årskurs 4 och årskurs 
8. Den visar att kunskapsresulta-
ten ligger kvar på samma nivå som 
2015, den negativa kunskapsut-
vecklingen är därmed bruten.

VUXENUTBILDNING
Regeringen tillsatte pengar för 
kompetensutveckling av äldre-
omsorgspersonal, vilket lett till ett 
ökat tryck hos vuxenutbildningen.

Under 2020 har personal från 
vuxenutbildningen arbetat 
tillsammans med personal från 
arbetsmarknadsenheten i de två 
projekten #Klarframtid inriktat på 
ungdomar som saknar gymnasie-
examen, samt Kvinna in i Sverige, 
inriktat på utrikesfödda kvinnor. 

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG 
Inom missbruksvården har 
genomslaget av förändringen vad 
gäller placeringar och köpt hel-
dygnsvård varit stort. Den externt 
köpta vården på hem för vård 
eller boende har minskat. Vårt 
eget boende Nibblebo används 
i högre grad i kombination med 
behandlingsinsatser. Under 2020 
var 11 personer institutionsplace-
rade någon period under året, att 
jämföra med 2019 då sammanlagt 
21 personer erhöll heldygnsvård på 
institution.

Flera praktiska verksamheter 
för arbetsträning har startat, 
exempelvis kaféverksamhet på 
förvaltningshuset, Fritidsbanken 
samt Tvätteriet där arbetskläder 
och viss utrustning från vården 
tvättas. 

Inom barnavården har vissa 
placeringar, då barn placerats 
på utredningshem tillsammans 
med sina vårdnadshavare, ersatts 
med intensivutredningar i öppna 
former. För ungdomar som haft 
omfattande svårigheter med ex-
empelvis skolgång har individuellt 
stöd upprättats i samarbete mellan 
skolan, fritidsgårdens personal 
och socialtjänsten.

VÅRD OCH OMSORG
Verksamheterna har haft svårt 
att utföra sina grunduppdrag på 
grund av pandemin. Mötesplatser 
på Tunadal och Nygården har inte 
haft öppet och förutsättningarna 
för aktiviteter vid äldreboendena 
försvårades kraftigt. Men, delvis 
med hjälp av riktade statsbidrag, 
har satsningar på välfärdsteknik 
och kompetensutveckling kunnat 
genomföras.

Det har skett förändring av daglig 
verksamhet, mindre fritidsverk-

samhet inom LSS samt att Soci-
alpsykiatrins öppna verksamhet 
Knytpunkten stängde under vår 
och sommar. Detta har påverkat 
personer med behov av aktivitet 
och social gemenskap på ett nega-
tivt sätt.

Det har varit mycket hög be-
lastning samt hög sjukfrånvaro 
inom sjuksköterskeenheten. Som 
tidigare är det svårt att rekrytera 
sjuksköterskor, även via beman-
ningsföretag. Trots detta har be-
tydelsefull kompetensutveckling, 
riktad till sjuksköterskor, kunnat 
genomföras.

FOLKHÄLSA
Resultatet från undersökningen 
”Liv och hälsa ung” som bygger 
på barn och ungas självskattade 
hälsa har kommit under året och 
utvecklingen är att den psykiska 
ohälsan ökar i Köpings kommu. 
Särskilt påtagliga skillnader i psy-
kisk ohälsa ses bland grupper med 
låg socioekonomisk status, kön 
(tjej), sexuell läggning (icke-hete-
rosexuell) och bland personer med 
funktionsvariationer. 

Andelen barn som lever i ekono-
miskt utsatta hushåll är högre i 
jämförelse med riket och länets 
kommuner.

Förvaltningen arbetar aktivt med 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser, bland annat genom ung-
coacharbetet, barn- och ungdoms-
verksamhet samt genom att verka 
för ett föreningsliv som stimulerar 
till aktivitet och delaktighet. 

INFRASTRUKTUR
Under 2020 har Mälarhamnar på-
verkats av den globala pandemin 
med vikande volymer som följd. 
Mälarhamnars möjligheter att öka 
volymerna är starkt kopplat till 
statens avgiftsuttag på sjöfarten, 
både ett pandemiår och i normall-
äge.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

VERKSAMHETSRISKER
I konkurrensen med 289 andra 
kommuner är vi starkt beroende 
av att bedriva verksamhet av hög 
kvalitet, att sköta samhällsupp-
draget för dagens och framtidens 
Köpingsbor. Förmågan att effek-
tivt identifiera och hantera risker 
är betydelsefull för framgång i alla 
delar av kommunens verksamhet. 
Riskhantering sker inom många 
olika processer och alla nämnder 
och styrelser är ansvariga för att 
identifiera risker, kommunicera 
dem i verksamhetsplaner, hantera 
sina risker samt att följa upp dem 
efter årets slut. 

Under året har flera nämnder och 
styrelser identifierat och hanterat 
risker såsom kompetensbrist och 
hög arbetsbelastning. När befolk-
ningsutvecklingen går mot färre 
personer i arbetsför ålder kommer 
det därför att vara en nyckelfråga 
framöver att kunna locka personer 
med rätt kompetens att arbeta i 
Köpings kommun. I riskhante-
ringen har man påbörjat arbetet 
med möjliga alternativa lösningar 
såsom genomlysning av befintlig 
personal, möjlighet till samverkan 
mellan förvaltningarna och effek-
tiviseringar. 

Ett annat viktigt område inom 
personalpolitikens område är ar-
betsmiljön. Sedan 2014 är psykisk 
ohälsa den vanligaste sjukskriv-
ningsorsaken i Sverige. Insatser 
har gjorts för att arbeta med 
arbetsbelastning och arbetsmiljö 
genom handlingsplaner och rik-
tade insatser. Framöver kommer 
vi att förverkliga digitaliserings-
strategin i syfte att öka service och 
effektivitet och på så sätt kunna 
nyttja de personella resurserna på 
ett bättre sätt.

Mycket resurser har under året 
gått åt till att hantera corornapan-
demin som tidigare år identifierats 
som en allvarlig omvärldsrisk. 
Pandemin har tvingat verksam-
heter att ställa om, stänga ner och 
hitta nya sätt att utföra sina grund-
uppdrag. Ett stort personalbortfall 

i form av sjukfrånvaro har kunnat 
undvikas genom stort fokus på 
arbetsmiljö och digitala arbetssätt. 
En del av verksamheterna har 
bedrivits delvis på distans och 
många har kunnat utföra arbetet 
hemifrån. 

Sammanfattningsvis kan konsta-
teras att coronapandemin haft 
stor inverkan på årets verksamhet 
och där riskhantering har ingått i 
omställningsarbetet. Visst arbete 
har pågått för att motverka och 
hantera risker vad gäller kompe-
tensbrist och högarbetsbelastning. 
Arbetet med att utveckla risk-
hanteringen kommer att fortsätta 
kommande år. 

INTERN KONTROLL
En del i Köpings kommuns arbete 
med att säkra kvalitén i verksam-
heten är arbetet med intern kon-
troll. Intern kontroll handlar om 
tydlighet, ordning och reda. Det 
handlar om att säkerställa att det 
som ska göras blir gjort på det sätt 
som det är tänkt. Nämnderna har 
under året identifierat 24 punkter 
som följts upp och åtgärdats under 
året.

Vid årets slut visade kontrollen 
avvikelser på elva av punkterna. 
De flesta avvikelser gäller bristan-
de interna processer som åtgärdas  
genom framtagande av rutiner och 
kommunikation.

FINANSIELLA RISKER
Den av fullmäktige beslutade 
finanspolicyn innehåller riktlinjer 
och regler av för finansverksam-
heten i den kommunala koncer-
nen och kommunen. Varje bolag 
ska besluta om en finanspolicy för 
den egna verksamheten. Köpings 
Bostads AB är det bolag som är 
mest exponerat för finansiella 
risker genom hög upplåning. 

Ur ett riskperspektiv är det viktigt 
att redovisa och beskriva eventuel-
la ränte- och valutarisker. Ränte-
risker beror främst på löptids- och 
räntebindningsstrukturen. En stor 
andel lån med rörlig ränta medför 
att en risk för ökade räntekostna-
der finns, men också en möjlighet 
till låga kostnader. 

Koncernens lån fördelar sig enligt 
följande utifrån Köpings ägar- 

andel i Mälarhamnar och VMKF.
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I nedanstående beskrivning av 
lån och lånevillkor för koncernen 
ingår inte Kungsörs Grus som 

inte har några lån samt Mälarham-
nar som har 33 Mkr i lån med en 
genomsnittlig ränta på 1,2 procent. 

Uppgifterna kommer från Kom-
muninvest.

Enligt Kommuninvests finansiella 
rapport för kommunsektorn är 
den genomsnittliga kapitalbind-
ningstiden 2,94 år vilket betraktas 
som kort. Den genomsnittliga 
räntan är 0,48 procent för lån 
exklusive derivat och 1,0 inklusive 
derivat. KBAB har fem ränteswap-
par (räntederivat) uppgående till 
200 Mkr.

Beträffande valutarisker har 
kommunen inga placeringar och 
inga lån i utländsk valuta, och 
har därigenom inga valutarisker. 
Kommunen har inte heller någon 
kreditrisk när kommunen inte har 
någon utlåning.   

De flesta kommuner går i borgen 
för de kommunägda bolagens lån. 

Även vissa andra borgensåtagand-
en kan förekomma. Detta innebär 
att kommuninvånarna har iklätt 
sig en förpliktelse gentemot lån-
givarna, det vill säga banker och 
övriga kreditinstitut. 

Borgensåtagandena för de kom-
munägda bolagen har förändrats i 
huvudsak enligt följande:  

• KBAB som står för 66 procent 
av de totala borgensåtagande-
na, har ökat med 23,1 Mkr.  

• Mälarhamnar har utökat sin 
borgen med 4,8 Mkr. 

Under 2020 har inget infriande av 
borgen skett. Köping hade 2019 
borgensåtagande på 45 421 kronor 
per invånare. I jämförelse med 

andra kommuner med liknande 
ekonomiska förutsättningar och 
befolkning, hade den gruppen 
58 814 kronor per invånare.

Koncernen Kommunen

Antal lån 42 8

Lånebelopp Mkr 1 829,2 688

Genomsnittlig ränta 0,82 0,38

Genomsnittlig ränta exkl derivat 0,46 0,38

Andel fasta lån procent 67,9 43,3

Andel fasta lån Mkr 1 243 298

Genomsnittlig kapitalbildning år 2,33 2,79

Genomsnittlig räntebindning år 1,79 1,67

Räntekostnad 2020 Mkr 8,3 2,6

Räntekostnad 2030 med samma lånevolym och 
Kommuninvests ränteantaganden 16,0 4,4

Räntekostnad 2030 med ytterligare 1% ränteökning 23,3 Mkr 10,8 Mkr

BORGENSÅTAGANDE, Mkr 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunägda bolag 1 103,6 1 166,9 1 119,5 1 157,5 1 182,2

Övriga 9,2 9,0 8,8 8,7 8,5

Totalt 1 112,8 1 175,9 1 128,3 1 166,2 1 190,7

Pensionsåtagandet är den beräk-
nade framtida skuld som kom-
munen har till arbetstagare och 
pensionstagare. Den bygger på en 
genomsnittslivslängd för dessa på 
cirka 80 år. Nedanstående diagram 
visar en långtidsprognos för 
kommunens pensionskostnader 
över 40 år. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
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Under pensionsavsättningar på 
balansräkningen redovisas, årets 
nyintjänade pension (efterle-
vandepension, förmånsbestämd 
ålderspension över taket, och 
särskild avtalspension efter över-
enskommelse). Dessa räknas upp 
över tiden utifrån basbeloppsför-
ändringar.

Ansvarsförbindelse för pensioner  
äldre än 1998 räknas årligen upp 
enligt fastställt index och redu-
ceras med årets utbetalningar till 
pensionstagarna. Dessa pensioner 
kommer att vara utbetalda inom 
30–40 år. Kostnaden för betalning 
av ansvarsförbindelsen bokförs 
löpande och belastar årligen resul-

tatet. Den finansiella kostnaden 
som redovisas i diagrammet ovan 
består av ränte- och basbelopps-
uppräkningar av pensionerna. För 
2020 uppgick dessa till 3,1 Mkr.

Kommun

PENSIONSFÖRPLIKTELSE, Mkr 2019 2020

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

   a) Avsättning inklusive särskild löneskatt 138,2 150,7

   b) Ansvarsförbindelse 
       inklusive särskild löneskatt 579,9 559,5

Summa pensionsförpliktelser 
(inklusive försäkring och stiftelse) 718,1 710,2

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde   

Totalt pensionsförsäkringskapital 0,2 0,2

-       Varav överskottsmedel 0,2 0,2

Summa förvaltade pensionsmedel 0,2 0,2

Finansiering   

Återlånade medel 717,9 710,0

Konsolideringsgrad 0,03% 0,03%

Den avgiftsbestämda ålderspensionen, den så kallade individuella delen, disponeras av den anställde för eget val av förvaltare och 
kostnaden bokförs löpande.
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Kommunens pensionsförpliktelser 
2020 uppgår till 710,0 Mkr och har 
minskat med 7,9 Mkr. Ansvars-
förbindelsen har minskat med 
20,4 Mkr jämfört med 2019 främst 
genom utbetalningarna till pen-
sionstagarna. Avsättning inklusive 
särskild löneskatt har ökat med 
12,5 Mkr för den förmånsbestämda 
ålderspensionen. Kommunen har 
genom pensionsförsäkring tryggat 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 
enligt tillämpligt PFA, för pen-
sionstagare inrapporterade till 
KPA. 

Av kommunens skuld redovisas 
466,7 Mkr och där tillhörande 113,2 
Mkr i löneskatt som ansvarsför-
bindelse inom linjen. Det innebär 
att 80,7 procent av pensionsskul-
den inte finns upptagen i kommu-
nens balansräkning. I policyn för 
kapitalförvaltning av pensionsme-
del anges att de delar av pensions-
medlen som inte överlämnats 
till de anställda för individuell 
förvaltning, ska förvaltas i sin 
helhet som återlån till Köpings 
kommun. Återlån innebär att 
eventuella likviditetsöverskott 

i första hand skall användas till 
att reglera kommunens lång- och 
kortfristiga skulder till banker och 
kreditinstitut. 

Koncernens pensionsåtagande har 
inte varit möjliga att ta fram enligt 
denna uppställning. 
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HÄNDELSER AV 
VÄSENTLIG BETYDELSE
I detta avsnitt beskrivs händelser som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut och är av 
väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunens resultat och ställning.

CORONAPANDEMIN
Coronapandemin har främst på-
verkat Köpings kommun och dess 
bolag genom att verksamheter fått 
anpassa sig för att kunna följa rikt-
linjer och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och Reger-
ingen. Många aktiviteter har fått 
ställas in och vissa verksamheter 
har också fått extra arbetsbelast-
ning. Pandemin har också medfört 
merkostnader eller minskade 
intäkter. För att följa, bevaka och 
samordna arbetet kring pandemin 
infördes en stabsfunktion den 12 
mars. Arbetet i stabsfunktionen 
pågick under hela året med olika 
intensitet.

BETYDANDE PÅVERKAN 
INOM VÅRD OCH OMSORG
Inom Vård- och omsorgsnämn-
den har coronapandemin haft en 
betydande påverkan på samtliga 
av nämndens verksamheter. 
Pandemin har krävt nya arbetssätt, 
rutiner har tagits fram och revi-
derats och delar av verksamheten 
har helt eller delvis fått stänga ner 
för att skydda riskgrupper. Bland 
annat har en särskild covidenhet 
startats upp, ett covidteam akti-
verats och ett centrallager byggts 
upp för att säkerställa tillgång till 
skyddsutrustning. Kostnaderna 
för personal, material och lokalan-
passningar har under året uppgått 
till 37,5 Mkr. 

FLEXIBLA UTBILDNINGS-
LÖSNINGAR FÖR VÅRDEN
Vuxenutbildningen tog under 
våren fram en snabbutbildning för 
vården som erbjöds kommunala 
medarbetare och andra som till-
fälligt gick in och förstärkte inom 
vård och omsorg. Ett ökat antal 
personer med erfarenhet inom 
vården har under året fått sin kun-
skap och erfarenhet validerad.

ANPASSAD FÖRSKOLE- 
OCH SKOLVERKSAMHET
Förskola och skola har under året 
arbetat med att säkerställa en säker 
miljö för elever och personal i 
samråd med smittskyddsenheten 
inom regionen. Distansundervis-
ning har även genomförts på gym-
nasiet och på kulturskolan. Under 
distanstiden erbjöds kommunens 
gymnasieelever att hämta lunch 
från ett flertal lokala restauranger 
för att bidra till det lokala närings-
livet.

STÖRRE
INVESTERINGAR 
Byggnationen av det nya badhuset 
och idrottshallen slutfördes under 
hösten. Endast mindre justerings-
arbeten kvarstår. Totalt 109,8 Mkr 
har investerats under året.  Sam-
manlagt har 401,8 Mkr investerats 
i projektet. Exploateringsverk-
samhet har pågått för områdena 
Skogsleden, Västra Sömsta och 
Munktorp. Sammanlagt har 12,4 
Mkr investerats under 2020.

Investeringarna i hamnen har 
fortgått. Totalt under året har pro-
jektering och investeringar skett 
till en utgift på 59,5 Mkr. Projektet 
beräknas uppgå till 585 Mkr och till 
och med 2020 har 181 Mkr inves-
terats.

VME:s största investering är fjärr-
värmeledningen till Kolsva. Det är 
ett pågående projekt och investe-
ringarna till och med 2020 är 28,8 
Mkr. En ny spets- och reservpanna 
på Norsaverket har byggts för 9,5 
Mkr.

KBAB:s största investeringar har 
varit utbyggnad av fibernätet med 
17,5 Mkr, Eklidens äldreboende 8,3 
Mkr samt rotrenovering i kvarteret 
Blenda på 2,9 Mkr. För Mälarham-

nar har den största investeringen 
varit en ny hamnbogserare på 8 
Mkr.  

DIGITALISERING
Ett arbete har påbörjats med att ta 
fram en gemensam digitaliserings-
strategi för hela organisationen. 

Brott och otrygghetsskapande 
faktorer kartläggs och följs nu upp 
digitalt i via systemet EMBRACE. 
Systemet underlättar samverkan 
inom kommunen och med externa 
aktörer som till exempel Polisen.

Digitaliseringsarbetet inom vård- 
och omsorgsnämnden har bland 
annat inneburit att tio läkemedels-
robotar införts i verksamheten i 
början av året. Detta för att möjlig-
göra ökad självständighet för 
brukare/patienter i samband med 
läkemedelshantering.

Vård- och omsorgsnämnden 
har även bytt ut trygghetslarm-
systemet mot ett mer driftsäkert 
system och nya trygghetslarm har 
installerats på flera äldreboenden. 
Även inom hemtjänsten har vissa 
larm bytts ut och arbetet fortsätter 
under 2021 med att installera nya 
larm på samtliga äldreboenden, 
samt att utöka andelen nyckelfria 
lägenhetslås.

Kulturskolan har tagit ett viktigt 
steg i digitaliseringen med infö-
randet av ett nytt verksamhetssys-
tem som möjliggör webbanmälan 
till kurserna och inloggning via 
Bank-ID.

Köpings Kabel-TV har genom ny 
teknik under våren kunnat utöka 
kapaciteten för modemkunder, 
vilket innebär att de nu kan abon-
nera på högre bredbandshastighe-
ter än tidigare. 
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En ny interaktiv 3D-karta över 
Köping, Kolsva och Munktorp har 
lanserats. Kartan visar projekt och 
nya bostadsområden som planeras 
och är på gång.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER

VARM VINTER PÅVERKAR 
FJÄRRVÄRMEN MEN UT-
BYGGNADEN FORTSÄTTER
Vintermånaderna var under året 
mellan 10–30 procent mildare än 
genomsnittet vilket minskat intäk-
terna för fjärrvärmen.

Under sommaren har första etap-
pen genomförts av utbytet av den 
drygt 40 år gamla och mycket stra-
tegiskt viktiga fjärrvärmeledning-
en från Yara i Köping. Projektet 
med att bygga transitledning till 
Kolsva har påbörjats och beräknas 
vara klart under våren 2021.

NY MARK FÖR BOSTÄDER 
OCH VERKSAMHETER
Under året har arbetet med att 
öka förutsättningarna för bostads-
byggande i kommunen fortsatt. 
12 tomter har släppts i Munktorp 
i augusti. Kommunen har också 
i samarbete med en privat fastig-
hetsägare blivit beviljad statsbi-
drag för sanering av föroreningar 
på fastigheten Grönsiskan 35 där 
bygglov är inlämnat för 30 nya 
bostäder.

Ny verksamhetsmark håller också 
på att tas fram. Detaljplanen för 
Sjötullen är klar för antagande 
och detaljplan för Ullvi ängar har 
varit på samråd. Planerna kommer 
möjliggöra verksamhetsmark för 

företag och på Ullvi ängar även 
för bostäder, förskola, skola och 
vårdboende. 

UTVECKLING AV
KOMMUNENS STYRNING
Arbetet med ny styrmodell har 
pågått under våren och kommun-
fullmäktige beslutade i juni att 
anta styrmodellen. Styrmodel-
len är vägledande för planering, 
genomförande, uppföljning och 
förbättringsarbete. 

En utredning avseende lokalför-
sörjning och fastighetsförvalt-
ning har genomförts. Syftet med 
utredningen har varit att ta fram 
förslag på hur lokalförsörjningens 
huvudprocesser kan organiseras 
och hur de bäst kan styras.

SAMVERKAN FÖR
MERVÄRDE
Under sommaren öppnade det nya 
Tvätteriet i syfte att utföra tvätt 
av vård och omsorgs arbetsklä-
der inom kommunen. Vård- och 
omsorgsnämnden har investerat 
i lokaler och maskinpark medan 
Social- och arbetsmarknadsnämn-
den ansvarar för verksamhetens 
drift med stöd av deltagare i olika 
typer av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder.

Ett nytt samverkansavtal har teck-
nats mellan Köping och Kungsör 
gällande gymnasieutbildningar 
vilket innebär att alla elever inom 
Västra Mälardalen söker till gym-
nasieprogram på lika villkor.

Tillsammans med Hyresgästfören-
ingen driver KBAB ett projekt om 
systematisk hyressättning. Syftet 

med projektet är att hyran skall 
spegla hyresgästernas värderingar. 

VME har tecknat ett nytt vär-
meleveransavtal med VafabMiljö 
för de kommande fem åren.

Mälarhamnars samarbetsprojekt 
med Stockholms hamnar angåen-
de Mälarpendeln har fördjupats 
då driftsoperatörerna i den nya 
hamnen Norvik anslutit sig till 
projektet.

FÖREBYGGANDE OCH 
FRÄMJANDE ARBETE FÖR 
ETT TRYGGARE KÖPING
Ungcoacherna har under perioden 
arbetat med förebyggande och 
främjande arbete med fokus på att 
fånga friskhetsfaktorer hos ungdo-
mar. De har bland annat stöttat 
unga att komma in i föreningslivet 
och jobbar för att skapa relationer 
och trygghet bland unga.
 
Individ- och familjeomsorgen 
har fortsatt utveckla vård- och 
behandlingsinsatser inom öppen-
vården i den enskildes naturliga 
miljö vilket bland annat resulterat 
i minskat behov av köpt heldygns-
vård på institution/behandlings-
hem.

ÖVERLÄMNANDE ÄREN-
DEN TILL FULLMÄKTIGE 
FRÅN BOLAGEN
Kommunfullmäktige godkände 26 
oktober VME:s investeringsplaner 
för anläggande av fjärrvärmeled-
ningen till Kolsva. Köpings Ka-
bel-TV fick 2020-11-30 borgen för 
nyupplåning för fiberanslutning 
på landsbygden.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Styrmodellen ska vara vägledan-
de för planering, genomförande, 
uppföljning och förbättringsar-
bete. Med en tydlig och effektiv 
styrning får de politiska besluten 
genomslag, och skapar värden 
för de kommunen är till för. För 
kommunens helägda bolag ska 
styrmodellen tillsammans med 
ägardirektiven vara en hörnsten i 
styrningen.

För att kunna skapa dessa värden 
är utgångspunkten de grund-
uppdrag som nämnder, styrelser 
och verksamheter har, samt de 
kommungemensamma utveck-
lingsmålen. Styrningen av kom-
munens verksamheter sker genom 
kvalitetsstyrning, målstyrning och 
ekonomistyrning.

KVALITETSSTYRNING
Kvalitetsstyrningen innebär att 
med utgångspunkt från verk-
samheternas grunduppdrag ska 
faktorer som är viktiga för kvali-
teten identifieras. Dessa kvalitets-
faktorer ska sedan följas upp för 
att säkerställa att grunduppdraget 
håller en bra kvalitet.

MÅLSTYRNING
Den politiska målstyrningen sker 
genom verksamhetsmål och fi-
nansiella mål. Verksamhetsmålen 
består av kommungemensamma 
utvecklingsmål samt prioriterade 
områden på nämnds- och styrel-
senivå. De prioriterade områdena 
utgår från grunduppdragen.

EKONOMISTYRNING
Ekonomistyrningen utgår ifrån de 
finansiella målen, kommunlagen 
och den kommunala redovis-
ningslagen. För bolagen ingår även 
aktiebolagslagen samt bokfö-
ringslagen. Kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk 
hushållning är centrala i kommu-
nens ekonomistyrning. Kommun-
fullmäktige har antagit regler för 
god ekonomisk hushållning. Där 
framgår att det ska finnas ett klart 
samband mellan resursåtgång, 
prestationer, resultat och effekter. 
Det ska även finnas en utvecklad 
planering med framförhållning 
och handlingsberedskap,

STYRMODELLENS HUVUDPRINCIPER

Illustration av kommunens styrmodell.

Varje styrelse och nämnd har i sitt 
reglemente fått sitt grunduppdrag 
av kommunfullmäktige och ska 
bedriva en väl avgränsad verksam-
het i enlighet med gällande lagar,
förordningar, föreskrifter samt 
nationella mål för den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäk-
tige antar också ägardirektiv för 
kommunens bolag.   

KOMMUNSTYRELSENS 
ANSVAR OCH
UPPSIKTSPLIKT
Kommunstyrelsens uppgift är att 
leda, samordna och styra förvalt-
ningen av kommunens angelägen-
heter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för den ekonomiska förvaltningen 
och den strategiska planeringen. 
Kommunstyrelsens har enligt 
kommunlagen uppsiktsplikt över 

nämnder, kommunalförbund 
och bolagens verksamheter. 
Syftet med uppsiktsplikten är att 
kommunstyrelsen ska övervaka att 
kommunens verksamheter och an-
gelägenheter bedrivs och utveck-
las i enlighet med kommunens 
styrande dokument och beslut 
samt att lagar och förordningar 
efterlevs.

ANSVAR OCH BEFOGENHETER
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BUDGETDIALOG
Under maj genomförs en budget-
beredning. Här sker en dialog med 
nämnder och styrelser utifrån de 
underlag som lämnats in. Även här 
är grunduppdraget utgångspunkt. 
Förutsättningarna för att klara de tre 
perspektiven ska belysas utifrån nu-
läge, tidigare resultat samt omvärlds-
analys. Det finansiella perspektivet 
samt förutsättningarna för utveck-
lingsmålen ska även belysas.

BUDGETBESLUT
Utifrån tidigare dialoger utarbe-
tar de politiska partierna förslag 
till budgetramar för nämnderna, 
investeringsramar, skattesats, taxor 
och avgifter för i första hand det 
kommande året. 

NÄMNDER OCH 
STYRELSERS ANSVAR 
Styrelse och nämnder har sitt 
uppdrag från kommunfullmäktige. 
Nämnder och styrelser ska se till så 
att verksamheten inom respektive 
område bedrivs enligt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verk-
samheten samt de kommungemen-
samma styrdokumenten. Styrelse 
och nämnders ansvar finns reglerat 
i reglementen. För bolagen finns 
ansvaret reglerat i ägardirektiven. 
Styrelse och nämnder sätter mål för 
sin verksamhet utifrån sitt grund-
uppdrag samt planerar och följer 
upp sin verksamhet.

BOLAGENS STYRNING
Den formella styrningen av kom-
munens helägda bolag utgår från 
ägardirektiven som i sin tur utgår 
från kommunens styrmodell. Det 
innebär att kommunstyrelsen ska 
utöva sin uppsiktsbild genom verk-

samhetsplaner med målstyrning, 
månadsrapporter, bokslutsdialoger 
samt intern kontroll. Kommun-
ledningen genomför även löpande 
dialogmöten. Genom bildandet av 
en företagskoncern med ett moder-
bolag, kommer från och med 2021 
formerna för bolagsstyrningen att 
förändras.

UPPSIKTSPLIKT
Syftet med kommunstyrelsens upp-
siktsplikt är att styrelsen ska över-
vaka att kommunens verksamheter 
och angelägenheter bedrivs och 
utvecklas i enlighet med kommu-
nens styrdokument och beslut samt 
att lagar och förordningar efterlevs.

INTERN KONTROLL
Kommunstyrelsen har det övergri-
pande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en organisa-
tion kring intern kontroll upprättas 

inom kommunens samlade verk-
samheter samt att se till att denna 
utvecklas utifrån kontrollbehov. 
Kommunstyrelsen ska, med ut-
gångspunkt från nämndernas och de 
kommunala bolagens återrapporte-
ring, utvärdera kommunens samlade 
interna kontroll och bedöma om det 
behöver beslutas om åtgärder.  

PLANERINGSDIALOG
I januari genomförs planerings-
dagar där förutsättningarna inför 
året presenteras. Dessa baseras på 
skatteberäkningar, demografiska 
förutsättningar, övriga omvärldsfak-
torer med mera.

BOKSLUTSDIALOG
I mars presenterar nämnder och 
styrelser sin uppföljning av året 
som gått.  Utgångspunkten här är 
nämndernas grunduppdrag. Utfall 
och analys av resultaten ska belysas 
utifrån perspektiven verksamhets-, 
medarbetar- och ekonomiperspekti-
vet. Presentation och utvärdering av 
årets utveckling av kommunens ut-
vecklingsmål ska också genomföras.

Anslagbindningsnivån är nettokost-
nader per nämnd. Utvecklingsmålen 
ligger normalt fast men kan justeras 
vid behov i budgetbeslutet. Beslut 
tas i kommunfullmäktige i juni. 
Kommunfullmäktige tar normalt 
inte upp budgeten till nytt beslut 
såvida inte betydande förändringar 
av de ekonomiska förutsättningarna 
skett. Vid ett valår tas budgeten upp 
till nytt beslut i november.

Arbetet med styrelser och nämnders 
verksamhetsplaner vidtas sedan 
under hösten, med beslut senast i 
december. I verksamhetsplanerna 
görs ramfördelningar inom verk-
samheterna samt prioriteringar 
inom grunduppdraget.

PLANERINGS- OCH BUDGETPROCESS

Budgetprocessen
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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Uppföljning och utvärdering är cen-
trala delar i styrprocessen. Resultat 
ska systematiskt följas upp och vid 
behov närmare analyseras och utvär-
deras. Det är lika viktigt att följa upp 
i vilken utsträckning som målen för 
olika verksamheter nås som att följa 
upp det ekonomiska resultatet.

MÅNADSUPPFÖLJNINGAR
Nämnder och styrelser ska redovisa 
månadsrapporter med månads-
resultat och helårsprognoser till 
kommunstyrelsen. Detta ska ske 
enligt en årlig tidplan. Normalt görs 
åtta månadsrapporter. Förutom 
kommentarer till avvikelser ska även 
nämnder och styrelser upprätta en 
åtgärdsplan för att åtgärda negativa 

avvikelser. Större investeringsprojekt 
ska slutredovisas löpande till kom-
munfullmäktige.

DELÅRSREDOVISNINGAR
Uppföljningen från nämnd till 
kommunfullmäktige görs genom 
en budgetuppföljning inklusive 
finansförvaltning normalt 30 april, 
samt en delårsrapport normalt 31 
augusti. Den senare delårsrappor-
ten innehåller även uppföljning av 
målen, där förutsättningarna för att 
uppnå målen ska belysas

ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen är kommunsty-
relsens redovisning av årets verk-
samhet och ekonomiska ställning i 

kommunen till kommunfullmäktige 
och kommunens invånare. Årsre-
dovisningens struktur och innehåll 
regleras av kommunallagen och 
den kommunala redovisningslagen. 
Kommunstyrelsen ska normalt 
överlämna årsredovisningen för 
föregående år till kommunfullmäkti-
ges sammanträde i mars månad.

Uppföljningsprocessen
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
MÅLUPPFÖLJNING
Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin verksamhet så att god ekonomisk hushållning 
uppnås. Lagen säger också att det ska finnas mål uppsatta både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. Det ska också finnas en egen tolkning av vad begreppet god ekonomisk hushåll-
ning betyder för kommunen och hur de mer konkret ska uppfyllas. I detta avsnitt redovisas kortfattat den-
na tolkning samt en redovisning av det finansiella målet samt en uppföljning av verksamhetsperspektivet.

GRUNDUPPDRAGET
BEDÖMS UTIFRÅN
GRUNDLÄGGANDE KRAV
Det grunduppdrag som nämnder 
och styrelser har är utgångs-
punkten för bedömningen om 
kommunen uppnått god ekono-
misk hushållning ur ett verksam-
hetsperspektiv. Grunduppdraget 
bedöms utifrån grundläggande 
krav från lagar, reglementet eller 
ägardirektivet och andra styrande 
dokument.

NÄMNDENS KVALITETS- 
FAKTORER UTGÖR
BEDÖMNINGSGRUND FÖR 
MÅLUPPFYLLELSEN AV 
VERKSAMHETSMÅLET
Som bedömningsgrund för 
måluppfyllelsen för verksamhets-
målet ”Vi erbjuder största möjliga 
kvalitet för givna resurser” har 
kvalitetsfaktorer identifierats med 
utgångspunkt ifrån verksamheter-
nas grunduppdrag. Kvalitetsfak-
torerna ska se till att verksamhe-
terna i sina grunduppdrag strävar 
mot den största möjliga kvaliteten 
genom ständiga förbättringar. 
Kvalitetsfaktorerna följs upp med 
en eller flera indikatorer. Varje 
indikator har ett målvärde som be-
slutats i nämndens eller styrelsens 
verksamhetsplan. Målvärdet visar 
ett läge där vi har största möjliga 
kvalitet för givna resurser.

Utfallet av årets resultat för indi-
katorerna jämförs med målvärdet. 
Om ändringen från föregående år 
är marginell så kan även trenden 
över åren användas för att värdera 
resultatet. Utifrån indikatorerna 
görs sedan en samlad bedömning 
av respektive nämnd och styrel-
se om målsättningarna för det 
övergripande målet ”Vi erbjuder 
största möjliga kvalitet för givna 
resurser” har uppnåtts.

GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING UR DET
FINANSIELLA PERSPEKTIVET
Det finansiella perspektivet ska 
utgå ifrån långsiktighet samt 
förmåga att möta konjunktur-
förändringar och ändrade förut-
sättningar på kort och medellång 
sikt. Måttet årets resultat i relation 
till skatteintäkter och utjämning 
används som finansiellt mål och 
är 0,5 procent. Ett resultat mellan 
2 och 3 procent betraktas generellt 
som god ekonomisk hushållning, 
eftersom ett sådant resultat ger 
utrymme för att över en längre tid 
skattefinansiera större delen av 
en normal investeringsvolym i en 
kommun. Att Köpings kommun 
har ett förhållandevis lågt satt mål 
beror delvis på den regelbundna 
årliga avkastningen på förlagslån 
från Mälarenergi Elnät AB som 
motsvarar 0,6 procent.

KOMMUNEN HAR DELVIS 
UPPNÅTT GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING
Vid bedömning om kommunen 
uppnått god ekonomisk hushåll-
ning görs först en bedömning om 
det finansiella målet är uppnått. 
Denna bedömning ställs mot en 
samlad bedömning av nämnder 
och styrelsers uppföljningar av 
verksamhetsperspektivet. God 
ekonomisk hushållning råder när 
de verksamhetsinriktade målen 
visar på god måluppfyllelse sam-
tidigt som de finansiella målen är 
uppfyllda. Sammantaget skapar 
dessa mål förutsättningar för en 
god utveckling i Köpings kom-
mun.

Det finansiella målet har uppnåtts 
vilket är en förutsättning för att 
uppnå god ekonomisk hushåll-
ning.  En nämnd bedömer att de 
har uppfyllt målet utifrån verk-
samhetsperspektivet, medan övri-
ga förvaltningar och styrelser be-
dömer målet som delvis uppfyllt. 
Den sammantagna bedömningen 
blir att kommunen delvis uppnått 
god ekonomisk hushållning.
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ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 4,8 4,5 6,8 0,75

Indikatorn för årets resultat i förhållande till skattein-
täkter och utjämning uppgår till 6,8 procent och visar 
på att målsättningen uppnåtts. Både målvärdet på 0,5 
procent som angivits som god ekonomisk hushållning 

och målvärdet på 0,75 procent som antogs i budget 
2020 har uppnåtts. Under den senaste femårsperioden 
har måttet i genomsnitt varit 3,6 procent. 

Kommunens övergripande finansiella mål är att ha 
en ekonomi i balans. För att ha beredskap att möta 
konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, 

skall kommunens ekonomiska resultat årligen mot-
svara minst 0,5 procent av totala skatteintäkter och 
statsbidrag.

KOMMUNGEMENSAMMA 
MÅL MÅLUPPFYLLELSE 2020

Övergripande finansiellt mål Målet är uppnått

NÄMNDER OCH STYRELSER

NÄMNDER: VI UPPFYLLER
GRUNDUPPDRAGET

VI ERBJUDER STÖRSTA MÖJLIGA KVALITET
FÖR GIVNA RESURSER

Kommunstyrelsen Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Social- och arbetsmarknadsnämnden Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Vård- och omsorgsnämnden Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Samhällsbyggnadsnämnden Uppfyller grunduppdraget Målet är uppnått

Utbildningsnämnden Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Kultur- och folkhälsonämnden Uppfyller delvis grunduppdraget Målet är delvis uppnått

KOMMUNALA BOLAG:

Köpings Bostads AB Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Västra Mälardalen Energi och Miljö Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Västra Mälardalens Kommunalförbund Uppfyller grunduppdraget Målet är delvis uppnått

Mälarhamnar Uppfyller grunduppdraget Inga mål redovisade

MÅLET ÄR UPPNÅTT
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Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Vi har god extern kommunikation

Nöjd inflytande-index 
information 55 49 52 55

Kvalitetsfaktor: Det finns ett högt förtroende
för kommunledningsförvaltningen

Andel förvaltningar som är 
nöjda med förvaltningens 
arbete 

- - - Ny

Kvalitetsfaktor: Vi har god service och
ett bra bemötande

Nöjd medborgar-index 
bemötande 58 52 52 58

Kvalitetsfaktor: Det ska finnas minst 20 stycken 
lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö

Lediga tomter 0 34 40 20

Kvalitetsfaktor: Att det alltid finns minst
50 000 m² detaljplanerad mark

Detaljplanerad mark m2 60 000 60 000 60 000 50 000

Kvalitetsfaktor: Att energiförbrukningen
per m² i kommunens lokaler minskar

Uppvärmningskostnad 
(kr/m2) 76,9 69,2 - 71

Elförbrukning (Kwh/m2) 64,9 65,1 - 64,5

Energianvändning (Kwh/
m2) 198 196,4 - 190

KOMMUNSTYRELSEN

GRUNDUPPDRAG
Kommunstyrelsen ska leda och samordna planering 
och uppföljning av kommunens verksamheter och 
ekonomi. Kommunstyrelsen har en styrande, stöd-
jande och utvecklande roll gentemot kommunens 
nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har även 
uppsiktsplikt över övriga nämnders och kommunala 
bolagens verksamheter. Kommunstyrelsen bereder 
ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för 
att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommun-
styrelsen ansvarar även för mark- och fastighetsfrågor, 
näringslivsfrågor samt teknisk verksamhet.

SAMLAD BEDÖMNING
AV NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
För två av nämndens åtta kvalitetsindikatorer har 
nämnden nått eller överträffat sitt målvärde. För en 
indikator har nämnden förbättrat sina resultat men 
inte nått målvärdet. 

För tre indikatorer gällande energiförbrukning finns 
inga aktuella värden för 2020. Två av indikatorerna har 
små förändringar under de tidigare åren. Indikatorn 
gällande uppvärmningskostnaden har dock gjort en 
större förbättring vid den senaste mätningen. Utifrån 
de nämnda trenderna bedöms måluppfyllelsen vara 
delvis uppfylld för energiförbrukningen i kommunens 
lokaler. En indikator visar inga förbättringar under 
året.

Sammantaget visar indikatorerna på en förbättring av 
kvalitetsfaktorerna ”Antal byggklara tomter”, ”De-
taljplanerad mark” samt ”God extern kommunika-
tion”. 

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är uppfyllt då nämnden uppfyller de grundläg-
gande kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet 
”Vi erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara delvis uppnått baserat på utfallet av kvali-
tetsfaktorerna.

ANALYS
Indikatorn gällande vår externa kommunikation har 
ökat trots att resurserna under året har fokuserat till 
största del på pandemin. Insatserna för att förbättra 
webbkommunikation genom uppdatering och skapan-
det av nya webbplatser har legat rätt i tiden. Även om 
målvärdet inte är uppnått bedöms kvalitetsfaktorn vara 
delvis uppfylld. 
  
Endast en kvalitetsfaktor ”Service och bemötande” be-
döms som ej uppfylld under året. Värdet för indikatorn 
är densamma som året innan, dock kan pandemin och 
begränsningar i tillgängligheten ha påverkat resultatet. 

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT
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Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Andel avslutade ärenden 
försörjningsstöd till studier 3 10 6 Öka

Antal ärenden som beviljats 
skuldsanering 23 23 29 Öka

Förbättrad situation utifrån brukarundersökningen

Försörjningsstöd (%) - 86 72 Öka

Jobbcenter (%) - 72 77 Öka

Individ- och familjeomsorg - 85 75 Öka

Budget- och skuld - 55 83 Öka

Kvalitetsfaktor: Bemötande och tillgänglighet

Andel elever som upplever 
sig bra bemötta 97 95 93 Öka

Andel elever som upplever 
att utbildningen är anpas-
sad efter sina förutsätt-
ningar

93 93 92 Öka

Visa förståelse, brukarundersökning

Försörjningsstöd (%) - 83 85 Öka

Jobbcenter (%) - 74 84 Öka

Individ- och familjeomsorg - 90 94 Behålla

Budget- och skuld - 75 100 Behålla

Få kontakt, brukarundersökning

Försörjningsstöd (%) - 83 90 Behålla

Jobbcenter (%) - 84 91 Behålla

Individ- och familjeomsorg - 93 89 Öka

Budget- och skuld - 82 92 Öka

Kvalitetsfaktor: Delaktighet och inflytande

Andel elever som besvarat 
elevenkäten 35 38 45 Öka

Antal genomförda elevråd 3 3 0 Öka

Andel brukare som upplever att deras synpunkter efterfrågas

Försörjningsstöd - 92 89 Öka

Jobbcenter - 78 64 Utreda

Individ- och familje- 
omsorg - 95 86 Öka

Budget- och skuld - 92 83 Öka

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

GRUNDUPPDRAG

• Ska fullgöra kommunens skyldighet att tillhanda-
hålla kommunal vuxenutbildning. Målen för kom-
munal vuxenutbildning (Komvux) är att vuxna 
ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

• Ska medverka till att skapa förutsättningar för 
att tillgodose kommunmedborgarnas rätt till 
egen försörjning. Nämnden ska utreda behov 
av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt 
reglerna i socialtjänstlagen. I uppdraget ingår att 
erbjuda insatser som bidrar till att den enskilde 
eller familjen blir självförsörjande, varför enheten 
för ekonomiskt bistånd organiseras med Jobbcen-
ter som tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser till 
enskilda.

• Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankom-
mer på kommunens socialtjänst vad avser flykting-
verksamhet och integration och samordnar det 
kommunala flyktingmottagandet.

• Ska fullgöra kommunens uppgifter enligt so-
cialtjänstlagen vad gäller individuellt stöd och 
förebyggande insatser för barn, unga och vuxna. 
Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från 
lagstiftning och innebär bland annat att erbjuda 
stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i 
utsatta situationer.

• Ansvarar för alkohol- och tobakshandläggning 
och kommunens budget- och skuldrådgivning.

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Likvärdig bedömning

Andel elever som fick 
betyg som motsvarade 
resultatet det nationella 
provet indikerade*

71 57 - Öka

Kvalitetsfaktor: Resultat

Andel elever, som var 
nybörjare två år tidigare 
på SFI som klarar minst 2 
kurser

46 46 - Öka

Andel kursdeltagare som 
slutfört kurs i gymnasial 
vuxen-utbildning

79,7 75,1 - Öka

Vuxna biståndstagare med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel av alla 
mottagare

35,7 - - Minska

Genomsnittlig bidragstid 
(Månader) 5,6 5,9 6,5 Minska

Andel unga vuxna som sökt 
ekonomiskt bistånd 11,9 - - -

Andel avslutade ärenden 
försörjnings-stöd till arbete 24 21 24 Minst 

behålla

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT
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Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Andel brukare som upplever att de påverkat vilken hjälp de fått

Försörjningsstöd - 68 85 Behålla

Jobbcenter - 74 89 Behålla

Individ- och familjeomsorg - 77 85 Behålla

Budget- och skuld - 88 58 Öka

Kvalitetsfaktor: Samverkan och samordning

Uppdaterad samverkans-
avtal DUA Ja Ja Ja Ja

Lokal handlingsplan barn 
och unga Nej Nej Nej Ja

Lokal handlingsplan miss-
bruk/beroende Nej Nej Ja Ja

Nyremitterade ären-
den har ett gemensamt 
3-parts-möte där en
gemensam handlingsplan 
upprättas

Nej Nej Uppf.
saknas Ja

Kvalitetsfaktor: Behörig personal

Andel behörig personal, 
vuxenutbildningen 83 83 77 Öka

Handläggare med 
socionomexamen och 
minst 1 års erfarenhet av 
bv-utredning

50 43 52 Öka

Andel myndighets-hand-
läggare med minst 5 års 
erfarenhet

- 12,5 23 Öka

Kvalitetsfaktor: En effektiv och rättssäker 
handläggning

Väntetid vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd 24 22 21 Minska

Andel domar avseende ek. 
bistånd där första rätts-
instans ändrar nämndens 
beslut

23 19 18 Minska

Utredningstid i barn-
avårdsärenden (dagar) 113 95 103 95

Utredningstid vuxenä-
renden 75 53 64 53

Andel domar ansök LVU/
LVM, där första rättsinstans 
ändrat nämndens beslut

40 22 0 Behålla

Andel serveringstillstånd 
som tillsynats av totalt 
antal

32 95 62,5 Öka

Antal inkomna budget- och 
skuldrådgivnings-ärenden 89 112 85 -

Kötid 2 v. 4 v. 5 v. Minska

Kvalitetsfaktor: Stöd och stimulans

Andel deltagare som är 
nöjda med stödet som 
erbjudits, Jobbcenter

- 81 95 Behålla

Andel brukare som är nöjda 
med stödet som erbjudits, 
Försörjningsstöd

- 84 81 Öka

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Barnperspektiv

Andelen barn i befolkning-
en med ekonomiskt bistånd 13,1 - - Minska

Andel barn i befolkningen 
i hushåll med långvarigt 
ekonomiskt bistånd

13,6 - - Minska

Barnperspektivet framgår 
i beslut om hyres- eller 
elskulder i barnfamiljer 

Nej Nej Nej Ja

Andel utredningar med 
barnsamtal, barn som 
upplevt våld

70 50 - Öka

Riktad information till 
placerade barn Nej Ja Ja Ja

Antal barn som berörts av 
avhysning jan-juni 12 2 1 0

Kvalitetsfaktor: Behörig personal

Antal genomförda samord-
nade individuella planer
(SIP) barn och unga

- 19 22 Öka

Antal genomförda SIP 
vuxna - 28 16 Öka

Antal genomförda SIP på 
Försörjningsstöd - 3 6 Öka

SAMLAD BEDÖMNING AV NÄMNDENS
MÅLUPPFYLLELSE
Nämndens grunduppdrag är differentierat och 
omfattar väldigt olika verksamhetsområden, allt från 
lagstadgat stöd till utsatta, olika former av vuxenut-
bildning till arbetsmarknadsåtgärder. Med hänvisning 
till uppdragens varierande karaktär är det svårt att ge 
en samlad bedömning över nämndens måluppfyllelse. 
Utfallet av nämndens tio kvalitetsfaktorer och sextio 
indikatorer visar på en förbättring av tjugofem indika-
torer och en försämring på tjugosex indikatorer. Nio 
indikatorer saknar värde för 2020.  Försämringen beror 
i vissa fall på att nämndens förutsättningar att fullgöra 
sina olika uppdrag har påverkats negativt av corona-
pandemin och att målsättningen blivit att upprätthålla 
en rimlig kvalitet i genomförandet.

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är uppfyllt då nämnden uppfyller de grund-
läggande kraven. Målet utifrån verksamhetsperspek-
tivet ”Vi erbjuder största möjliga kvalitet för givna 
resurser” bedöms vara delvis uppnått baserat på 
utfallet av kvalitetsfaktorerna.

ANALYS
Vuxenutbildningen har till stor del tvingats genomföra 
undervisning på distans i stället för lärarledd klass-
rumsundervisning. Verksamheten ser att omställning-
en drabbat kvaliteten och minskat förutsättningarna 
för en andel elever att klara sina kurser. Verksamheten 
har sedan tidigare en stor vana att snabbt ställa om i 
utbildningsutbud och pedagogik och har en hög flexi-
bilitet, som inneburit att man trots allt genomfört den 
nödvändiga omställningen på ett optimalt sätt.
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

GRUNDUPPDRAG

• Verksamhet för äldre- och funktionshindrade 
enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och följd-
lagstiftning.

• Kommunala hälso- och sjukvård, enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). 

• Verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (l993:387) (LSS). 

• Färdtjänst, enligt lagen (1997:763) om färdtjänst. 
Riksfärdtjänst, enligt lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst. 

• Andra uppgifter som enligt särskilt fullmäktigebe-
slut, lag eller författning ålagts vård- och omsorgs-
nämnden.

Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd, 
försörjningsstöd har minskat i jämförelse med tidigare 
år men fler hushåll är i behov av bistånd under längre 
tider. Verksamheten har inte kunnat erbjuda stöd till 
enskilda för att de ska erhålla annan försörjning i den 
utsträckning som är önskvärt. En effekt av pandemin 
har varit att antalet möten med bidragstagare minskat.

Jobbcenter har strävat efter att i möjligaste mån fortsät-
ta erbjuda deltagarna insatser både enskilt och i olika 
gruppverksamheter som anpassats. Påbörjade projekt 
genom Europeiska socialfonden(ESF) har fortgått 
hela året och några nya verksamheter som erbjuder 
arbetsträning och anställningsmöjligheter har tillkom-
mit.

Nämnden har säkerställt att de samhällsviktiga 
verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen 
fungerat oavsett pandemin. Individ- och familjeomsor-
gen(IFO) omfattas av det yttersta ansvar som anges 
i socialtjänstlagen och måste kunna erbjuda hjälp 
och stöd till enskilda och familjer i akuta situationer. 
IFO:s utrednings – och biståndsarbete har fortgått 
med grund i lag och föreskrifter som gäller för verk-
samheten – men med ett lägre tempo, färre möten och 
mindre samordning än normalt. Generellt för nämn-
dens verksamheter så har mycket utvecklingsarbete 
avstannat utifrån att resurser och energi har lagts på att 
få det operativa arbetet och den dagliga verksamheten 
att fungera. 

Nämndens ansvarar för såväl myndighetsutövning som 
verkställighet/utförande av beslutade insatser. 
Verksamhetsområdet äldreomsorg omfattar hemtjänst, 
dagverksamhet, korttidsboende och äldreboende. I 
området LSS och socialpsykiatri ingår boendestöd, 
daglig verksamhet, korttidsboende, bostad med sär-
skild service och gruppbostad samt personlig assistans. 
Kommunal hälso- och sjukvård omfattar förutom häl-
so- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i särskilda 
boendeformer, även hemsjukvård och rehabilitering. 
I nämndens ansvarsområde ingår också uppsökande 
verksamhet samt stöd till anhöriga/närstående, likaså 
färdtjänst och riksfärdtjänst.

ÄLDREOMSORGEN

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Trygghet, delaktighet och 
bemötande - Helhetssyn på äldreomsorgen

Andel brukare som är 
mycket eller ganska nöjda 
med hemtjänsten

89 86 86 Öka

Andel brukare som är 
mycket eller ganska nöjda 
med sitt särskilda boende

71 78 86 Öka

Kvalitetsfaktor: Personalkontinuitet i hemtjänsten

Antal personal som en 
brukare möter under 14 
dagar 

17 15 - Minska

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Bemötande, förtroende, trygghet

Andel brukare inom hem-
tjänsten som svarat positivt 
på frågor kring bemötande, 
förtroende och trygghet

33 41 - Öka

Andel brukare inom särskilt 
boende som svarat positivt 
på frågor kring bemötande, 
förtroende och trygghet

29 32 - Öka

Kvalitetsfaktor: Trivsam boendemiljö

Andel brukare som är nöjda 
med sin boendemiljö 29 31 - Öka

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT
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LSS OCH SOCIALPSYKIATRI

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Trygghet

Andel brukare som känner sig trygga med alla i personalen:

Gruppbostad LSS - 77 79 Öka

Servicebostad LSS - 58 75 Öka

Daglig verksamhet LSS - 83 78 Öka

Boende med särskild 
service - 44 82 Öka

Boendestöd - 83 79 Öka

Sysselsättning SoL - 65 - Öka

Personlig assistans - - - -

Kvalitetsfaktor: Inflytande

Andel brukare som tycker att de får bestämma om saker som är viktiga 
hemma:

Gruppbostad LSS - 75 83 Öka

Servicebostad LSS - 75 88 Öka

Boende med särskild 
service - 78 91 Öka

Boendestöd - 92 74 Öka

Sysselsättning SoL - 75 - Öka

Personlig assistans - - - -

Kvalitetsfaktor: Aktuell genomförandeplan

Andel brukare med aktuell 
genomförandeplan grupp-
bostad

100 89 79 100

Andel brukare med aktuell 
genomförandeplan daglig 
verksamhet

- 98 94 100

HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Läkemedelsavvikelser

Rapporterade avvikelser 523 518 576 Minska

Kvalitetsfaktor: Fallolyckor

Rapporterade fall 756 1009 916 Minska

VÅRD OCH OMSORG

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Välfärdsteknik

En långsiktig plan för infö-
rande av välfärdsteknik och 
digitala lösningar finns

- - Delvis Ja

Medverkan i regionalt 
utvecklingsarbete kring 
väldfärdsteknik och eHälsa

- - Ja Ja

Antal brukare som använ-
der välfärdsteknik - - Ökat Öka

SAMLAD BEDÖMNING AV NÄMNDENS MÅL- 
UPPFYLLELSE
14 av nämndens 41 kvalitetsindikatorer visar på en 
positiv utveckling. 15 indikatorer visar på en försäm-
ring eller når inte upp till det satta målvärdet. För tolv 
indikatorer saknas ännu det samlade resultatet som 
presenteras på nationell nivå. Utifrån det ansträngda 
läge och trots de utmaningar som uppkommit under 
året, där nämndens resurser har gått åt till att genom-
föra grunduppdraget, bedöms nämnden ändå kunnat 
uppfylla en stor del av kvalitetsfaktorerna.

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

Andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål:

Hemtjänsten 54 64 62 Öka

Särskilt boende 38 48 41 Öka

Andel brukare med genomförandeplan

Hemtjänst 76 83 - 100

Särskilt boende 84 86 - 100

Kvalitetsfaktor: Mat och måltidsmiljö

Andel brukare i särskilt 
boende som upplever att 
maten smakar mycket eller 
ganska bra

68 72 68 Öka

Andel brukare i särskilt 
boende som uppger att 
måltiderna alltid eller 
oftast är en trevlig stund 
på dagen

63 63 72 Öka

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Synpunkter och klagomål

Andel brukare som vet vem som ska kontaktas om något är dåligt (hemma 
eller övrigt)

Gruppbostad LSS - 88 82 Öka

Servicebostad LSS - 73 38 Öka

Daglig verksamhet LSS - 93 87 Öka

Boende särskild service - 78 82 Öka

Boendestöd SoL - 74 74 Öka

Sysselsättning SoL - 90 - Öka

Personlig assistans - - - -

Kvalitetsfaktor: Trivsam boendemiljö

Andel brukare som trivs i 
sin gruppbostad LSS - 88 88 Öka

Andel brukare som trivs i 
sitt boende med särskild 
service

- 56 82 Öka
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Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Mängden matsvinn ska 
minska med minst 10% 
jämfört med 2015 års 
resultat

8% 14% 30% 10%

Energianvändning
(Kwh/m2) 198 196,4 - 190

UTBILDNINGSNÄMNDEN

GRUNDUPPDRAG

• Utbildningsnämndens grunduppdrag är att leve-
rera utbildningsverksamhet till Köpings kommuns 
invånare. Målgruppen är alla barn och elever i 
verksamheterna, från verksamheten förskola till 
avslutad gymnasieutbildning. För att ge barnen 
och eleverna bästa förutsättningar för att tillgodo-
göra sig utbildning ansvarar även nämnden för att 
erbjuda näringsriktig kost till barnen och eleverna 
i verksamheterna. 

SAMLAD BEDÖMNING AV NÄMNDENS
MÅLUPPFYLLELSE
9 av nämndens 14 kvalitetsindikatorer har målvärdet 
eller bättre. Sammantaget visar indikatorerna på en 
förbättring av kvalitetsfaktorerna både för trygghet och 
studiero samt klimatpåverkan. 

Samtidigt konstaterar nämnden att enbart två av fyra 
kvalitetsindikatorer uppnås när det kommer till ”kun-
skaper”. 

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är uppfyllt då nämnden uppfyller de grundläg-
gande kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet 
”Vi erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara delvis uppnått baserat på utfallet av kvali-
tetsfaktorerna.

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Vi har goda kunskapsresultat

Meritvärde årskurs 9 207 211 214 215

Gymnasiebehörighet 84% 87% 87% 87%

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år 73% 71% 73% 73%

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasie-utbildning 13,9 14,1 13,4 14,5

Kvalitetsfaktor: Våra barn och elever ska känna 
sig trygga och ha studiero

Trygga barn i förskolan - 98% 98% 98%

Trygghet i grundskolan 88% 88% 91% 90%

Trygghet i gymnasieskolan 96% 97% 95% 97%

Trygghet i grund- och 
gymnasiesärskolan - 86% 90% 88%

Studiero i grundskolan 75% 78% 81% 80%

Studiero i gymnasieskolan 83% 80% 83% 83%

Studiero i grund- och 
gymnasiesärskolan - 78% 79% 80%

Kvalitetsfaktor: Vår förvaltning arbetar
för att minska klimatpåverkan

Andelen ekologisk mat ska 
öka till minst 35% till slutet 
av 2020

30,3% 31,1% 35,3% 35%

• Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska 
förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, 
antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning 
eller efter vidare studier på högre nivå. 

• Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra 
till att forma goda samhällsmedborgare genom 
utbildningens förmedling av respekt för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande demokra-
tiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på.  

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är uppfyllt då nämnden uppfyller de 
grundläggande kraven. Målet utifrån verksamhets-
perspektivet ”Vi erbjuder största möjliga kvalitet för 
givna resurser” bedöms vara delvis uppnått baserat 
på utfallet av kvalitetsfaktorerna.

ANALYS
Coronapandemin har haft en betydande påverkan 

på samtliga av nämndens verksamheter under året. 
Kvaliteten följs i huvudsak upp via brukarundersök-
ningar och svarsfrekvensen har under året varit lägre 
än tidigare, sannolikt på grund av pandemin. 

Pandemin har krävt nya arbetssätt, rutiner har skapats 
och reviderats, delar av verksamheten har helt eller 
delvis fått stänga ner för att skydda riskgrupper.
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KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

GRUNDUPPDRAG

• Kultur- och folkhälsonämnden arbetar för att 
skapa goda förutsättningar för ett varierat och rikt 
kultur- och fritidsliv som gör det lätt för Köpings 
kommuns invånare att göra aktiva val och lägger 
grunden för en god folkhälsa.

• Vi finns till för alla. Ett gott bemötande, bra 
service och hög tillgänglighet kännetecknar alla 
våra verksamheter. Vi strävar efter en utvecklad 
samverkan med föreningsliv och civilsamhälle för 

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Tillgång och egenmakt

Andel elever i högstadiet som är nöjda med sin fritid

Flickor - - 81,5% 86%

Pojkar - - 92% 93,5%

Elevplatser i musik- eller 
kulturskola 482 - 510 520

Beläggningsgrad i museets 
utställningshall 50% 50% 25% 75%

Aktivitetstillfällen för barn 
och unga i kommunala 
bibliotek (antal/ 1000 
invånare 0-18 år)

21,9 24,7 Uppgift 
saknas 22,5

Lån av e-böcker i kom-
munala bibliotek (antal/
inånare)

0,17 0,17 Uppgift 
saknas 0,18

Totalt bestånd av e-titlar 
bibliotek (st.) 35 521 42 786 53 789 40 000

Nyttjandegrad av museets 
samlingar, antal förfråg-
ningar

20 60 57 100

Förvaltningens anlägg-
ningar och lokaler som är 
anpassade ur tillgänglig-
hetssynpunkt, antal

- 8 8 10

Aktivitetstillfällen i kommu-
nala simhallar, antal - 65 30 70

Antal utlån Fritidsbanken - 421 670 500

Ledamöter i Ungdomsfumäktige

Flickor 9 23 14 16

Pojkar 5 6 5 15

Kvalitetsfaktor: Upplevelse

Nöjd Medborgar-index 
Kultur 61 58 57 61

Nöjd Medborgar-index 
Idrotts- och motions-an-
läggningar

57 55 58 57

att kunna erbjuda bredd, kvalitet och bästa möjliga 
upplevelse. 

• Vi erbjuder god tillgång till information, bildning, 
upplevelser och eget skapande inom kulturområ-
det och bidrar till lärandet för livet. 

• Genom att arbeta aktivt för jämlikhet, transpa-
rens, relationsskapande och genom att alltid sätta 
invånarens behov i fokus i vårt arbete bygger vi 
grunden för en stad där man vill leva och bo – en 
stad för hela livet.  

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Personal som har fått 
utbildning i värdskap och 
bemötande

- 14% 14% 90%

Trygghet i grund- och 
gymnasiesärskolan - 86% 90% 88%

Kvalitetsfaktor: Kompetens och kunskap

Medarbetare som har en 
uppdragsbeskrivning, andel 0% 0% 16% 100%

Anställda med relevant ut-
bildning där tjänsten kräver 
det, andel

- 77% 88% 87%

Anställda som anser att ens 
kunskaper och kompe-
tenser tas tillvara i det 
nuvarande arbetet, andel

- 65% - 70%

Ärenden/uppdrag som inte 
blivit behandlade inom ett 
år, antal

- 4 2 0

SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
Målvärdet har uppnåtts för fyra av nämndens 20 
indikatorer. För 13 av indikatorerna har målvärdet inte 
uppnåtts. Tre indikatorer har inte varit möjliga att mäta 
då en indikator utgår från medarbetarundersökningen 
som genomförs vartannat år samt på grund av att två 
indikatorer ännu inte är redovisade i databasen Kolada. 
Sammantaget visar indikatorerna på delvis försämring 
av de tre kvalitetsfaktorerna tillgång och egenmakt, 
upplevelse samt kompetens och kunskap.

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är delvis uppfyllt. Detta eftersom nämnden 
inte har startat upp arbetet kring det nya ansvarsom-
rådet som tilldelades i reglementet efter omorgani-
sationen 2019 gällande det övergripande ansvaret för 
kommunens folkhälsoarbete.  Målet utifrån verksam-
hetsperspektivet ”Vi erbjuder största möjliga kvalitet 
för givna resurser” bedöms vara delvis uppnått baserat 
på utfallet av kvalitetsfaktorerna.

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT
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Antalet elevplatser på Kulturskolan har ökat trots be-
gränsande förutsättningar och utbudet av e-böcker har 
ökat, detta genom digitala och alternativa arbetssätt. 
Genom att satsa på förvaltningens utomhusanlägg-
ningar och dess skick har nöjd medborgar-index för 
idrott- och motionsanläggningar ökat. Samtidigt har 
även antal utlån från fritidsbanken ökat markant vilket 
möjliggjort för fler invånare att utöva fritidsaktiviteter 
på lika villkor. 

Färre elever i högstadiet, både flickor och pojkar, är 
nöjda med sin fritid trots stora insatser med fokus på 
barn och unga. Indikatorn bedöms inte vara påverkbar 
enbart genom nämndens grunduppdrag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

GRUNDUPPDRAG 
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt plan- och 
bygglagen med flera lagar:  

• Särskilt verka för en god byggnadskultur samt en 
god stads- och landskapsmiljö.

• Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen 
inom kommunen och ta initiativ i frågor om plan-
läggning, byggande och fastighetsbildning.

• Övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen 
och med stöd av lagen meddelade föreskrifter och 
beslut.

• Anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områ-
desbestämmelser i enlighet med de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation 
till tidigare byggnadsnämnden den 22 juni 1987, § 
145.

• Påkalla fastighetsreglering, fastighetsbestämning 
och förrättningar i enlighet med de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat om i sin delegation 
till tidigare byggnadsnämnden den 22 juni 1987, § 
14.

• Göra namnsättning av gator, vägar, kvarter, all-
männa platser och stadsdelar, ansvara för ajour-
hållning av Byggnadsregistret, Adressregistret och 
Lägenhetsregistret. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt Miljöbalken 
svara för: 

• Utarbetande av förslag till åtgärdsprogram och 
-planer som kan krävas av kommunen och svara 
för kommunens provtagning med anledning av 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken.

• Prövning och tillsyn inom naturvården som an-
kommer på kommunen i den mån uppgiften inte 
lagts på annan nämnd enligt 7 kap.

• Att initiera och bereda ärenden om inrättande av 
naturreservat, naturminne eller djur- och växt-
skyddsområde enligt 7 kap.

ANALYS
Trots att enbart fyra indikatorer har uppnått målvärdet 
är trenden positiv för sju av 17 mätbara indikatorer. 
Målvärdena för indikatorerna 2020 kan i efterhand 
uppfattas som lite väl ambitiösa med tanke på att förut-
sättningarna har förändrats på grund av corona. 
Att skapa förutsättningar för ett aktivt kultur- och fri-
tidsliv har varit utmanande under pågående pandemi. 
Fler indikatorer har försämrats på grund av corona-
pandemin då utbudet har reducerats i takt med skärpta 
restriktioner och allmänna råd. Färre aktivitetstillfällen 
har erbjudits i de kommunala simhallarna och kul-
turutbudet har inte nått sin fulla potential, därav har 
nöjd medborgar-index för kultur minskat. 

• Prövning och tillsyn som ankommer på kommu-
nen inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt 9 
kap.

• Den tillsyn som ankommer på kommunen avseen-
de förorenade områden enligt 10 kap.

• Tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller 
täkter och skötsel av jordbruksmark enligt 12 kap.

• Prövning och tillsyn som ankommer på kommu-
nen avseende kemiska produkter och biotekniska 
organismer enligt 14 kap.

• Prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, 
dispens eller undantag från vad som annars gäller 
i fråga om transport, återvinning eller bortskaffan-
de av avfall och för kommunens tillsyn vad gäller 
avfallshantering, producent-ansvar, nedskräpning, 
dumpning och deponering av avfall enligt 15 kap. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare svara för kom-
munens prövning och tillsyn/kontroll enligt:

• Livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen och 
lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa.

• 19 § tobakslagen när det gäller miljöer och lokaler 
där statliga Folkhälsomyndigheten har den centra-
la tillsynen

• 4 och 5 §§ lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.
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Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Vi har en effektiv och
rättssäker handläggning

Andel överklagade ärenden 
där rättsinstans ändrar 
nämndens beslut

1 2 0 0

Kvalitetsfaktor: Vi har goda resultat

Andel hanterade
detaljplaner 16 - 16 18

Kvalitetsfaktor: Vi skapar förutsättningar 
för fler bostäder och arbetar för en trygg
och attraktiv livsmiljö

Nöjd region-index, trygghet 40 42 40 45

Nöjd region-index, 
bostäder 49 50 53 50

Antal färdigställda bostäder 
i småhus (antal/1000 
invånare)

0,3 - 0,5 0,5

Antal invånare 26 268 26 214 26 141 
*1 -

Kvalitetsfaktor: Vi arbetar aktivt för en hållbar 
miljö och minskad klimatpåverkan

Solcellsanläggningar
*2 2,30 3,41 - -

Andel miljöbilar
i kommunen 12,2 12,3 - -

Antal cykelresor 89 882 82 295 315 769 -

Koldioxidutsläpp
(ton Co2 per invånare) 12,82 - - -

Kvalitetsfaktor: Vi har bra bemötande och tillgänglighet

Bygglov (NKI) 84 68 72 80

Miljö- och hälsoskydd (NKI) 70 62 75 70

Livsmedelskontroll 72 87 71 87

Kvalitetsfaktor: Att nöjd kund-index ökar

Nöjd kund-index 74 74 70 80

MÅLET ÄR UPPNÅTT
SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
För nämndens sex kvalitetsfaktorer är det tre faktorer 
som bedöms ha nått målet, medan de övriga tre har en 
bit kvar för att nå de satta målen. 

För några av indikatorerna som kvalitetsfaktorer-
na baseras på, saknas det värden för 2020. Detta då 
resultat från de undersökningar som indikatorerna 
grundar sig på, inte färdigställts ännu på nationell nivå. 
För att ändå kunna bedöma hur måluppfyllelsen ser ut, 
har nämnden tittat på hur trenden ser ut för de olika 
indikatorerna och utifrån det gjort en bedömning om 
någon insats eller förändring i verksamheten under 
året kan ha haft påverkan på indikatorn. 

Den samlade bedömningen är att nämndens grund-
uppdrag är uppfyllt då nämnden uppfyller de grundläg-
gande kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet 
”Vi erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara uppnått baserat på utfallet av kvalitets-
faktorerna.

ANALYS
Kvalitetsfaktorn som grundar sig på indikatorn gällan-
de antalet hanterade detaljplaner, bedöms ha nått må-
let eftersom endast två detaljplaner skiljer det faktiska 
värdet och målvärdet. Då nämnden har genomfört en 
stor del strategiskt arbete parallellt med framtagande av 
detaljplaner, samt har arbetat fram en stor planreserv, 
bedöms ändå den kvalitetsfaktorn ha ett bra resultat 
och målet bedöms därmed som uppfyllt. Målvärdet 
som är satt för denna indikator är även att se som ett 
riktvärde i och med att detaljplanernas karaktär, kom-
plexitet och omfattning skiljer sig åt och kräver därmed 
olika mängd resurser och arbetsinsatser.  

Gällande kvalitetsfaktorn ”Vi har bra bemötande och 
tillgänglighet” påvisas ett högre värde för 2020 jämfört 
med föregående år. För en av indikatorerna är värdet 
för 2020 tillbaka i samma nivå som 2018, där det under 
2019 var ett tillfälligt högre värde. De satta målen är 
därmed inte helt uppnådda, men då värdena ändå på-
visar en positiv riktning jämfört med föregående år för 
två av indikatorerna bedöms kvalitetsfaktorn vara del-
vis uppfylld. Förvaltningen har upprättat en långsiktig 
handlingsplan för att förbättra kvalitetsfaktorn. 

För kvalitetsfaktorn ”Hållbar miljö och minskad kli-
matpåverkan” saknas värden för de flesta indikatorerna 
för 2020 då dessa ännu inte färdigställts nationellt. 
Inga målvärden är heller satta för indikatorerna då de 
avser den geografiska kommunen där externa aktörer 
påverkar indikatorn i högre utsträckning än nämnden. 
Dock pågår ett arbete med kvalitetsfaktorn även om 
det under 2020 inte pågått i så stor utsträckning som 
önskat. Detta då tjänsten miljöstrateg har varit vakant 
och mycket resurser har behövts läggas på hantering av 
coronapandemin. Trenden för indikatorerna är dock 
en positiv riktning vilket gör att bedömningen landar i 
att kvalitetsfaktorn delvis är uppfylld.
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KÖPINGS BOSTADS AB

SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
Av totalt sex indikatorer visar en indikator på förbätt-
ring under året. Under 2020 har inga  mätningar av ser-
viceindex inom koncernen genomförts. Målet har varit 
att bibehålla motsvarande nivå som vid mätningarna 
under 2019 och att förbättra index till nästa mätning.

Inga nyproduktioner har gjorts under året. Mätningen 
för NKI till Kabel-Tv sker under 2021. Målet för instal-
lation av anslutningar inom kabel-tv är uppnått.

GRUNDUPPDRAG 
Köpings Bostads AB med dotterbolag, nedan kallat 
koncernen, är ett allmännyttigt kommunalt bostads-
aktiebolag, som har som föremål för sin verksamhet 
att inom Köpings kommun förvärva, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter huvudsakligen för 
upplåtelse av bostadslägenheter med hyresrätt. 

Som komplement till den huvudsakliga verksamheten 
får bolaget i mån av tillgång upplåta affärs- och verk-
samhetslokaler samt lokaler för kollektiva anordningar.

Koncernen har också till uppdrag genom sina dotter-
bolag att förvalta Köpings kommun- och verksamhets-
fastigheter samt erbjuda utbud av bredband, telefoni 
och tv. 

• Koncernen ska vara en ledande aktör på kommu-
nens bostadsmarknad och tillgodose kommun-
invånarnas behov av bra bostäder till hållbara 

hyresnivåer.
• Koncernen ska tillskapa och erbjuda hyresrätter 

utifrån kommunens målsättningar och markna-
dens efterfrågan.

• Koncernen ska ha ett långsiktigt hållbart för-
hållningssätt, och låta ett helhetstänkande som 
beaktar såväl ekonomiska, ekologiska som sociala 
aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt 
uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksam-
heten som investeringar.

• Koncernens verksamhet ska präglas av ett aktivt 
socialt ansvar inom bostadsmarknaden i kommu-
nen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i 
dialog och nära samverkan med berörda i kommu-
nen. Den sociala miljön i bostadsområdena och 
integrationsfrågor ska särskilt uppmärksammas.

• Koncernen ska genom avtal förvalta Köpings kom-
muns verksamhetsfastigheter.

• Koncernen ska bidra till att uppfylla målen i kom-
munens bredbandsstrategi.

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Vi har nöjda hyresgäster

NKI KBAB serviceindex 82,6% 84,3% - 84,3%

Anslutningar Kabel-TV 500 st 500 st 575 st 500 st

NKI KBAB Service - 53% - 53%

NKI Kabel-TV - 77,88% - 77,88%

Nyproduktion 61 st - - 30 st

Anslutningar Kabel-TV -

95,4% 
med 
100 

mbit/s

Mätning 
sker 

2021
-

Indikatorerna gällande NKI KBAB Serviceindex visar 
på en positiv trend utifrån den senaste mätningen och 
bedöms därför som delvis uppfylld. 

Den samlade bedömningen är att styrelsens grundupp-
drag är uppfyllt då styrelsen uppfyller de grundläggande 
kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet ”Vi 
erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara delvis uppnått baserat på utfallet av kvali-
tetsfaktorerna.
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VÄSTRA MÄLARDALENS ENERGI OCH MILJÖ

GRUNDUPPDRAG 
Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka 
till att göra Köping till en attraktiv kommun att bo i 
och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda 
ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god 
driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, 
och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekono-
miska, ekologiska som sociala aspekter vara vägledande 
vid fullgörandet av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den 
löpande verksamheten som investeringar.

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion 
och energidistribution och i övrigt verka för en mins-
kad miljöpåverkan. 

SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
Västra Mälardalens Energi och Miljö har uppnått mål-
värdet på sex av tio kvalitetsindikatorer. 

Fyra kvalitetsindikatorer gällande belysning på över-
gångsställen ny gång och cykelväg, renovering av gång 
och cykelväg samt nöjda kunder för fjärrvärmen anses 
som delvis uppnådda. Arbetet med att byta armaturer 
kommer göras i större skala 2021 och framåt. Därför blev 
vissa planerade byten flyttade till 2021. 

Planerade renoveringar och nyanläggning av våra gång- 
och cykelvägar blev försenade på grund av den överkla-
gade asfaltsupphandlingen. Arbetet kommer göras 2021.
I nöjd kundundersökningen för fjärrvärme 2020 fick 
vi 81,59 poäng. Det når inte riktigt upp till vårt högt 
uppsatta målvärde men det är med stor marginal mycket 
väl godkänt och vi hamnade på 10 plats av 70 deltagande 

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Minska hastigheten på gator

Antal gator med minskade 
hastigheter 1 15 15 5

Kvalitetsfaktor: Förbättra belysningen vid övergångsställen

Antal förbättrad belysning 10 10 7 10

Kvalitetsfaktor: Säkra övergångsställen/cykelpassager

Antal säkrade övergångs-
ställen/
cykelpassager

- 3 3 3

Kvalitetsfaktor: Bygga ny gång- och cykelväg

Antal meter ny
gång- och cykelväg 525 760 450 500

Kvalitetsfaktor: Renovera gång- och cykelväg

Antal meter renoverad 
gång- och cykelväg 2 950 2 465 950 1 500

Kvalitetsfaktor: Plantera nya träd

Antal planterade träd 38 41 30 30

Kvalitetsfaktor: Asfalt som läggs ska
vara återvunnen

Andel återvunnet
asfaltsgrus 25% 39% 25% 25%

Bolaget har kommunens uppdrag att vara huvudman 
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och 
därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt 
ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och 
underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra 
offentliga platser. Bolaget skall även ombesörja besluta-
de anläggningsarbeten. 

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: Renoverade lekplatser

Antal renoverade lekplatser 1 2 2 1

Kvalitetsfaktor: Kunderna är nöjda med fjärrvärmen

Nöjd kund-index
Fjärrvärme 82,89% - 81,59% >83%
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erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara delvis uppnått baserat på utfallet av kvali-
tetsfaktorerna.

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

GRUNDUPPDRAG 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bild-
ades och sammanfördes med räddningstjänstförbundet 
2006 för att samordna ett flertal olikartade uppgifter i ett 
och samma förbund. I januari 2021 går Räddningstjäns-
ten samman med Mälardalens brand- och räddnings-
tjänst.  

VMKF administration ansvarar för att ge service och 
tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra 
kommuner, dess bolag och förbund. Skinnskatteberg 
kommun har anslutit sig till bostadsanpassning under 
2020. 

Uppdraget kan jämföras med en kommun i storleks-
ordningen av drygt 50 000 invånare. Ökad styrning och 

SAMLAD BEDÖMNING AV
NÄMNDENS MÅLUPPFYLLELSE
Inom verksamhetsmålet är den samlade bedömningen 
att den administrativa förvaltningen har levererat tjäns-
ter av god kvalitet där NKI (Nöjd Kund Index) har ökat 
med 0,1 sedan föregående år. 

Den samlade bedömningen är att styrelsens grundupp-
drag är uppfyllt då styrelsen uppfyller de grundläggan-
de kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet ”Vi 
erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser” 
bedöms vara delvis uppnått baserat på utfallet av kvali-
tetsfaktorerna.

ANALYS
Även om NKI-resultatet är högt, så finns det tveksam-
heter i den översyn som KPMG gjorde under våren att 

energibolag. Den låga prisnivån på fjärrvärmen i Köping 
gör att vi har 4:e plats i Nils Holgersson undersökning-
en.

Den samlade bedömningen är att styrelsens grundupp-
drag är uppfyllt då styrelsen uppfyller de grundläggande 
kraven. Målet utifrån verksamhetsperspektivet ”Vi 

samordning av kommunernas och bolagens tjänster via 
VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad 
kvalitet. Vi vill vara en bra samarbetsPart till våra med-
lemskommuner och dess bolag.
 
Sedan 2004-04-05 bedriver kommunerna Köping-Arbo-
ga-Kungsör gemensam räddningstjänst i samverkansfor-
men kommunalförbund. Förbundets uppdrag utgår från 
kommunernas skyldigheter enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). I LSO anges att varje kommun/förbund 
ska upprätta två handlingsprogram, ett för den operativa 
verksamheten samt ett för den förebyggande verksam-
heten. I handlingsprogrammen finns bland annat kom-
munens/förbundens mål för respektive verksamhet.

MÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT

Indikator 2018 2019 2020
MÅL
2020

Kvalitetsfaktor: MKF administration ska ha nöjda 
uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kund- 
grupper ska tycka att de får en god service. 

Nöjd kund-index 77,6 79,3 79,4 80

kvaliteten inte fångas upp helt och fullt i NKI-enkät-
undersökningen. Det är också något som VMKF kan 
bekräfta då vi även fångat upp behov av utveckling och 
digitalisering genom stormöten och andra dialoger med 
medlemskommunerna. 

Det kan konstateras att det finns utvecklingsområden 
och att förbundet står inför stora förändringar vad 
gäller digitalisering av arbetsprocesser och arbetsmo-
ment. Flertalet tjänster som erbjuds kan digitaliseras 
och automatiseras. 



Köpings kommun - årsredovisning 2020

53



FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

54

RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING
Detta avsnitt innehåller en utvärdering av den kommunala koncernens ekonomiska ställning samt en 
analys av utvecklingen för den senaste femårsperioden för de olika verksamheterna inom koncernen och 
kommunen. Avsnittet innehåller även en genomgång av budgetföljsamheten, investerings- och finansie-
ringsverksamheten, soliditet samt pensionsskuld. För att göra analysen mer informativ finns jämförelser 
med andra kommuner som tagits fram genom SKR:s metoder för likhetsjämförelser. Dessa har vi kallat 
jämförelsegruppen. Det är de kommuner som är mest lika Köping efter att invånare, skattekraft och struk-
turkostnader vägts ihop. 

ÅRETS RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020

Koncernen, Mkr 21,1 35,1 86,4 81,0 122,6

Kommunen, Mkr 9,3 16,1 75,4 72,4 116,1

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020

Koncernens resultat i förhållande till kostnaderna, % 1,0 1,6 3,8 3,7 5,2

Kommunens resultat 
i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 0,6 1,1 4,8 4,4 6,8

RESULTAT
Koncernens resultat har ökat 
101,5 Mkr mellan åren 2020 och 
2016, och medelresultatet är 69,3 
Mkr. Resultatet för koncernen 
har de tre senaste åren legat på en 
hög nivå och orsaken till detta är 
kommunens resultatförbättring. 
Coronapandemin har påverkat 
resultatet 2020, främst för kom-
munen men även Mälarhamnars 
resultat har påverkats.

Kommunens resultat har påver-
kats av coronapandemin, både 
på kostnads- och intäktssidan. 42 
Mkr har bokförts som kostnader 
som är direkt hänförliga till coro-
napandemin. Exempel på detta 
är materialkostnader och vikarie-
kostnader inom äldreomsorgen. 
Den ordinarie verksamheten och 
ekonomin har även påverkats. 
Beräkningar visar på att resulta-
tet påverkats med cirka 24 Mkr 
genom sänkta nettokostnader. 
Störst påverkan finns inom äld-
reomsorgen, men även förskole-
verksamheten har påverkats. Inom 

äldreomsorgen har exempelvis 
den omstrukturering som beslu-
tats inte genomförts och dagverk-
samheter stängts eller bedrivits i 
reducerad form. Inom förskolan 
har personalkostnaderna varit 
lägre genom att vårdnadshavare i 
större utsträckning haft sina barn 
hemma från förskolan.

Sjukfrånvaron har också påver-
kats. En jämförelse mellan 2019 
och 2020 visar på att sjuklönen 
inklusive PO-pålägg ökat med 
15 Mkr. Kommunerna har fått 
kompensation för ökade sjuklöner 
genom statsbidrag. För Köpings 
del har bidraget uppgått 24,3 Mkr. 
Det generella statsbidraget för att 
stärka välfärden har uppräknats 
under året, den del som är direkt 
kopplad till coronapandemin är 34 
Mkr. Till vård och omsorg har ett 
riktat statsbidrag utgått med 27,5 
Mkr. 

2020 var det år där den tidigare 
ökningen av skatteunderlaget 
skulle dämpas genom en begyn-

nande lågkonjunktur. Beräkningar 
från SKR visar på att skatteunder-
laget inte sjunkit så mycket som 
befarat genom de stimulanspaket 
som satts in. Om skatteprogno-
serna mellan februari 2020 och 
2021 jämförs har skatteprognosen 
försämrats med 14 Mkr. Om hela 
den minskningen beräknas som 
en effekt av coronapandemin 
skulle den totala resultatpåverkan 
bli cirka 39 Mkr eller 32 procent, 
Detta innebär att resultatet skulle 
ha blivit 76 Mkr, vilket är i nivå 
med 2019 års resultat.  

Koncernens resultat per invånare 
var 3 101 kronor för Köping 2019 
och 2 385 kronor för jämförel-
segruppen. Över hela perioden 
2015-2019 var medelresultatet
2 052 kronor för Köping respektive 
2 640 kronor för jämförelse- 
kommunerna. Sedan 2018 har 
Köpings kommun betydligt bättre 
resultatutveckling än jämförelse-
kommunerna.

NYCKELTAL
I måttet koncernens resultat i för-
hållande till kostnaderna avspeg-
las också kommunens förbätt-
rade resultat de tre senaste åren. 

Kommunens resultat i förhållande 
till skatteintäkter och statsbidrag 
visar också på ett bra utfall. Under 
den senaste femårsperioden har 
måttet i genomsnitt varit 3,6 pro-

cent. För de tre senaste åren blev 
utfallet 5,4 procent. För jämförel-
segruppen var genomsnittet 3,5 
procent för perioden 2015–2019.
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NYCKELTAL
För kommunens del är måttet 
nettokostnadsandel intressant. En 
grundläggande förutsättning för 
en god ekonomisk hushållning 
är att det finns balans mellan 
löpande intäkter och kostnader. 
Ett sätt att belysa detta förhållan-
de är att analysera hur stor andel 
av skatteintäkter och generella 

statsbidrag som tas i anspråk av 
olika typer av återkommande 
löpande kostnader. Detta mått 
benämns nettokostnadsandel. 
Redovisas en nettokostnadsandel 
under 100 procent har kommunen 
en positiv balans mellan kostnader 
och intäkter. Generellt brukar en 
nettokostnadsandel på 97–98 pro-
cent betraktas som god ekonomisk 

hushållning eftersom då klarar de 
flesta kommuner av att över en 
längre tidsperiod finansiera sina 
reinvesteringar och nödvändiga 
nyinvesteringar.

Under den senaste femårspe-
rioden har måttet i genomsnitt 
varit 98,1 procent. Den positiva 
resultatutvecklingen de tre senaste 

INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS 2016 2017 2018 2019 2020

Koncernen

Verksamheten intäkter, Mkr 890,5 905,0 912,9 790,7 916,9

   Förändring, % 0,4 1,6 0,9 -13,4 16,0

      Varav riktade statsbidrag 170,9 166,5 176,2 156,6 201,6

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar, Mkr 2 290,0 2 363,7 2 401,2 2 339,2 2 492,5

   Förändring, % 2,7 3,2 1,6 -2,6 6,6

Verksamhetens nettokostnad, Mkr 1 399,5 1 458,7 1 488,3 1 548,5 1 576,6

   Förändring, % 4,3 4,2 2,0 4,0 1,8

Skatteintäkter och statsbidrag, Mkr 1 432,9 1 508,6 1 572,0 1 627,1 1 702,8

   Förändring, % 5,1 5,3 4,2 3,5 4,7

      Varav generella statsbidrag och utjämning 332,7 361,4 401,8 406,3 495,5

Finansnetto, Mkr -12,3 -14,8 2,7 2,4 -3,6

NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunen

Nettokostnadsandel % 100,3 99,7 97,8 97,5 95,0

Finansnettoandel % -1,0 -0,9 -2,6 -2,0 -1,9

Nettokostnadsandel inklusive finansnetto % 99,3 98,8 95,2 95,5 93,2

Årlig förändring nettokostnader % 5,2 4,7 2,2 3,1 2,0

Årlig förändring skatteintäkter och utjämning % 5,1 5,3 4,2 3,5 4,7

UTFALL
Verksamhetens intäkter har ökat 
med 16,0 procent mellan 2019 och 
2020. En stor del av ökningen 
beror på att de riktade statsbidra-
gen ökat genom coronapandemin. 
I övrigt beror ökningen på ökade 
hyresintäkter samt förändring i 
principerna för eliminering av 
interna poster. Denna förändring 

gäller även för verksamhetens 
kostnader inklusive avskrivningar. 
Verksamhetens nettokostnad har 
ökat med 3,3 procent i snitt under 
perioden. SKR:s index för pris- 
och löneuppräkning PKV, har 
ökat med 2,7 procent under sam-
ma period. Under perioden har 
volymökningar skett i verksam-
heterna exempelvis har förskolan 

byggts ut under perioden. 

Finansnettot påverkas i hög grad 
av utdelningar till kommunen. 
Under 2018 fick kommunen extra 
utdelningar från Mälarenergi El-
nät. De finansiella kostnaderna för 
koncernen uppgick 2020 till 18,8 
Mkr och intäkterna till 15,2 Mkr. 
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intäkterna med 75 Mkr. Samtidigt 
har intäkterna ökat genom riktade 
statsbidrag för coronapandemin 
med 27,5 Mkr samt 8 Mkr för hyror 
och arrenden. Verksamhetens 
kostnader har också påverkats av 
flytten av tekniska verksamheter, 
kostnaderna har sänkts med cirka 
75 Mk mellan åren. Coronapande-
min har också gett högre kostna-

0,6 procent av totala skatteintäkter 
och statsbidrag. Under femårspe-
rioden har nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto legat på 96,4 
procent. 

Under den redovisade perioden 
har den genomsnittliga ökning-
en för skatteintäkterna varit 4,5 
procent samtidigt som nettokost-
naderna ökat med 3,9 procent. 
Skatteprognoserna för 2020 och 

åren märks på nyckeltalet, då 
genomsnittet varit 96,8 procent. 
För jämförelsegruppen var genom-
snittet 96,9 procent för perioden 
2015–2019.

Om finansnettot räknas in 
förbättras nettokostnadsandelen 
än mer. En positiv påverkan på 
nyckeltalet har den hittills årliga 
förlagslåneräntan från Mälarener-
gi Elnät AB, vilket motsvarar cirka 

framåt visar på en avstannade 
ökningstakt vilket påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna.
Under året har nettokostnaderna 
ökat med 2,0 procent medan skat-
ter och generella statsbidrag har 
ökat med 4,7 procent. Coronapan-
demin har påverkat utvecklingen, 
där både nettokostnaderna och 
skatter och generella statsbidrag 
påverkats.

RESULTATUTVECKLING SKATTE- 
FINANSIERAD VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020

Skattefinansierad verksamhet
enligt driftredovisningen

Verksamheten intäkter, Mkr 504,7 511,6 525,5 515,4 474,5

   Förändring, % 5,7 1,4 2,7 -1,9 -7,9

Verksamhetens kostnader, Mkr -1 934,2 -1 997,3 -2 026,1 -2 057,3 -2 085,1

   Förändring, % 5,5 3,3 1,4 1,5 1,4

Nettokostnad, Mkr -1 429,5 -1 485,7 -1 500,6 -1 541,9 -1 610,6

   Förändring, % 5,4 3,9 1,0 2,8 4,5

Årets resultat, Mkr 0,9 15,4 76,1 75,1 116,1

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 4,1 5,5 5,5 4,7 4,9

Kostnader, Mkr -108,3 -117,4 -117,2 -116,4 -117,5

Nettokostnad, Mkr -104,2 -111,9 -111,7 -111,7 -112,6

RESULTATUTVECKLING SKATTEFINANSIERAD, PER VERKSAMHET

OMSORG OM ÄLDRE OCH 
FUNKTIONSNEDSATTA 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 114,3 108,4 105,3 92,7 125,6

Kostnader, Mkr -615,6 -632,1 -636,0 -634,6 -672,6

Nettokostnad, Mkr -501,4 -523,7 -530,7 -541,9 -547,0

Kostnaderna och intäkterna i 
denna sammanställning för verk-
samheterna utgår ifrån driftredo-
visningen och innehåller då även 
interna poster.

Verksamhetens intäkter har mins-
kat mellan 2019 och 2020. Teknis-
ka verksamheterna har övergått 
till bolagsform, detta påverkar 

der 2020. 42 Mkr har redovisats 
som direkta kostnader för pan-
demin. Sjuklönekostnaderna har 
också ökat mellan åren med cirka 
15 Mkr.

Nettokostnadernas utveckling un-
der perioden har varit 3,0 procent i 
medelvärde.



Köpings kommun - årsredovisning 2020

57

FÖRSKOLA 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 30,8 33,8 35,4 38,8 46,0

Kostnader, Mkr -205,6 -224,9 -240,0 -258,3 -265,2

Nettokostnad, Mkr -174,9 -191,1 -204,6 -219,5 -219,2

GRUNDSKOLA 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 32,2 43,0 55,3 71,0 73,3

Kostnader, Mkr -269,9 -280,5 -299,2 -321,0 -339,8

Nettokostnad, Mkr -237,7 -237,5 -243,9 -250,0 -266,5

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 72,8 79,1 84,2 82,3 79,0

Kostnader, Mkr -209,7 -212,5 -217,6 -222,8 -223,7

Nettokostnad, Mkr -136,9 -133,4 -133,4 -140,5 -144,7

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 9,2 10,1 12,5 11,1 8,7

Kostnader, Mkr -65,7 -68,1 -71,1 -71,6 -71,1

Nettokostnad, Mkr -56,5 -58,0 -58,6 -60,4 -62,4

GEMENSAMMA LOKALER 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 8,7 10,2 10,0 9,9 10,4

Kostnader, Mkr -79,5 -83,6 -86,0 -85,3 -95,0

Nettokostnad, Mkr -70,9 -73,5 -76,0 -75,3 -84,6

GATOR OCH PARK 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 18,9 19,4 1,6 2 0,2

Kostnader, Mkr -56,7 -63,1 -41 -46,9 -43,9

Nettokostnad, Mkr -37,8 -43,7 -39,4 -44,9 -43,7

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 
INOM KOMMUNEN 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 81,7 86,3 107,4 114,8 58,8

Kostnader, Mkr -82,3 -85,5 -85,9 -95,5 -39,0

Nettokostnad, Mkr -0,6 0,8 21,5 19,3 19,8

ÖVRIG SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 132,2 115,8 108,3 88,1 67,7

Kostnader, Mkr -240,8 -229,6 -232,0 -204,9 -217,5

Nettokostnad, Mkr -108,6 -113,8 -123,7 -116,8 -149,8
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KOMMENTARER PER VERKSAMHET

OMSORG OM ÄLDRE OCH 
FUNKTIONSNEDSATTA
Mellan 2019 och 2020 är netto-
kostnadsökningen 0,9 procent, 
vilket ska jämföras med ökningen 
mellan 2018 och 2019 som var 
2,1 procent. Den relativt låga 
ökningen mellan 2019 och 2020 
förklaras med effekterna av den 
omställning verksamheten gjort 
med anledning av coronapande-
min. Planerad verksamhet har fått 
anstå och minskat i omfattning till 
förmån för omställning till akut 
coronaverksamhet. Sett över hela 
perioden har verksamheten haft 
en lägre nettokostnadsutveckling 
jämfört med pris och löneutveck-
lingen.

INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG
Verksamheten hade en negativ 
kostnadsutveckling i början av 
femårsperioden, då kostnader-
na för vuxenvård (externt köpt 
heldygnsvård för personer med 
missbruk och beroende samt köp 
av externa boendelösningar) öka-
de kraftigt. Sedan 2017 har verk-
samhetens egna boendelösningar 
inneburit en kostnadsminskning. 
Kostnaderna för missbruksvård i 
form av institutionsvård har åter 
minskat under 2020.  Kostnaderna 
för barnavården, i första hand 
familjehemsvård ökade under 
2020. Kommunen har tidigare haft 
mycket låga kostnader för barn-
avård i jämförelse med liknande 
kommuner. Efter en kraftig 
minskning av ekonomiskt bistånd, 
har kostnaderna ökat något det 
senaste året, vilket bedöms vara en 
konsekvens av coronapandemin. 
Sett över hela perioden har verk-
samhetens nettokostnader ökat 
med 8 procent, vilket är betydligt 
lägre än utvecklingen för pris 
och löneutvecklingen för samma 
period.

FÖRSKOLA
Antalet förskoleplatser har ökat 
under perioden vilket påverkat 
kostnadsökningen under perio-
den, som varit 25 procent under 
2016-2020. Nettokostnaden har 

minskat 2020. Detta beroende på 
att antalet inskrivna barn samt 
närvarotiden minskat på grund 
av coronapandemin, vidare har 
statsbidragen ökat. 

GRUNDSKOLA
Inom grundskolan har nettokost-
naden ökat med 12 procent under 
perioden, och antalet elever med 5 
procent. Kostnadsökningen ligger 
i nivå med pris och löneuppräk-
ningen. Fler elever har medfört att 
grundskolan gått in i moduler för 
att lösa lokalbehovet.

GYMNASIE- OCH VUXEN- 
UTBILDNING
Gymnasieverksamhetens kost-
nader påverkas främst av den 
utökade verksamheten för elever 
som inte är behöriga till program-
men, då de saknar ett eller flera 
ämnen från grundskolan, eller att 
eleverna kommer från ett annat 
land. Bidragen från Migrationsver-
ket har minskat avsevärt jämfört 
med tidigare år. Nettokostnaden 
ökade mellan 2016 och 2020 med 
8 Mkr eller 6 procent. Antalet 
elever ökade med 4 procent under 
femårsperioden.

GATA OCH PARK
Här gjordes en bokföringstek-
nisk ändring 2018 där fakturering 
mellan avdelningar inom tekniska 
kontoret minskade. Nettokost-
nadsutvecklingen har ökat de två 
senaste åren i jämförelse med 2018. 
Den ökande kostnadstrenden 
hänförs till att nya områden explo-
ateras i Köping och då tillkommer 
fler vägar, parker och gatubelys-
ningar som ska underhållas. För 
2020 har även de låga kostnaderna 
för snöröjning påverkat utfallet.

KULTUR- OCH 
FRITIDSVERKSAMHET
Kultur och fritidsverksamheten 
visar på små kostnadsförändring-
ar. Under 2020 har intäkterna 
påverkats av framför allt corona-
pandemin, även vissa kostnader 
har påverkats.

GEMENSAMMA LOKALER

Under verksamheten gemensam-
ma lokaler finns främst förskolor, 
och skollokaler samt fritids och 
förvaltningsfastigheter. Kost-
naderna påverkas förutom av 
förbrukningsavgifter även av un-
derhållskostnader som kan variera 
över tid. 2020 ökade kostnaderna 
främst för förskolefastigheter då 
förskolan Savannen tillkommit. 
Även det nya badhuset samt köpet 
av Forum har påverkat kostnader-
na.

AFFÄRSDRIVANDE 
VERKSAMHET
Merparten av de kostnader 
och intäkter för affärsdrivande 
verksamheter avser utdelningar 
och interna räntekostnader för in-
tresseföretag. Intäkterna har ökat 
under perioden då utdelningarna 
har ökat. Skillnaden i intäkter och 
kostnader mellan 2019 och 2020 
beror på att de tekniska verksam-
heterna inte ingår i kommunens 
redovisning efter bolagiseringen.

ÖVRIGA SKATTEFINANSIERADE 
VERKSAMHETER
Här redovisas kostnaderna främst 
politisk verksamhet, miljö och 
hälsoskydd, bygglov och mark-
försörjning, räddningstjänst, 
arbetsmarknadsåtgärder samt 
kommungemensam administra-
tion. Nettokostnadsmässigt har 
utvecklingen varit stabil, men 
har påverkats vissa år av ökade 
intäkter bland annat av tomträtts-
försäljning. Nettokostnadsökning-
en 2020 beror främst på en stor 
ökning av semesterlöneskulden. 
En viss ökning av kostnaderna för 
arbetsmarknadsåtgärder bidrar 
också. 
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VATTEN OCH AVLOPP 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 53,4 56,9 57,4 57,0 63,0

   Förändring, % -2,2 6,6 0,9 -0,7 10,5

Kostnader, inklusive finansnetto, Mkr -52,9 -56,2 -58,1 -59,4 -59,8

   Förändring, % 0,6 6,2 3,4 2,2 0,7

Resultat, Mkr 0,5 0,7 -0,7 -2,4 3,2

Här redovisas kommunens vatten 
och avloppsverksamhet. Från och 
med 2020 bedrivs verksamheten i 
VME:s regi i bolagsform. Intäk-

terna har höjts 2020 genom att 
VA-taxan justerades vid årsskiftet. 
På kostnadssidan har ränte- och 
elkostnader varit låga under året. 

Däremot har kostnaderna ökat för 
omhändertagande av slam, samt 
driftkostnader på VA-verken och 
ledningsnät.

RESULTATUTVECKLING AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSDRIVANDE PER VERKSAMHET

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 669,7 689,4 738,0 745,1 728,2

    Förändring, % 13,6 3,0 7,0 1,0 -2,3

Kostnader, inklusive finansnetto, Mkr -629,8 -641,4 -669,7 -680,0 -671,0

   Förändring, % 14 1,9 4,3 1,6 -1,3

Resultat, Mkr 39,9 48,0 68,3 65,1 57,2

KOMMENTARER

FASTIGHETSVERKSAMHET, KBAB 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 336,1 346,8 361,0 366,0 377,8

Kostnader, Mkr -322,1 -332,9 -340,7 -345,4 -355,0

Resultat, Mkr 14,1 13,9 20,3 20,6 22,8

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET, VME 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 184,6 176,9 190,2 184,9 174,7

Kostnader, Mkr -176,0 -166,8 -175,3 -166,8 -155,3

Resultat, Mkr 8,6 10,1 14,9 18,1 19,4

ÖVRIG VERKSAMHET, KGAB 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 38,0 41,7 48,8 48,2 47,7

Kostnader, Mkr -27,7 -35,7 -40,7 -41,8 -40,7

Resultat, Mkr 10,3 6,0 8,1 6,4 7,0

HAMNVERKSAMHET, MÄLARHAMNAR 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter, Mkr 111,0 124,0 138,0 149,4 132,1

Kostnader, Mkr -104,0 -106,0 -113,0 -129,2 -124,1

Resultat, Mkr 7,0 18,0 25,0 20,2 8,0
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KOMMENTARER

Resultatet i denna sammanställ-
ning är hämtade från bolagens 
årsredovisningar och elimine-
ringar av koncerngemensamma 
poster har inte gjorts. Resultatet 
som redovisas avser resultat efter 
finansiella poster. Resultatet har 
varit positiv under perioden, även 
om en mindre nedgång skedde 
2020. Samtliga bolag är utsatta 
för omvärldsrisker i form av 
konjunkturer, ränterisker, läget 
på bostadsmarknaden, klimat 
med mera. Detta kan resultera i 
försämrat ekonomiskt läge eller 
tappade marknadsandelar, eller 
ökade avgifter för kunder och 
abonnenter. För 2020 är det främst 
hamnverksamheten som påverkats 
av konjunkturnedgång med mins-
kade volymer. Hamnens resultat 
har sjunkit med 12 Mkr jämfört 
med 2019. Den milda vintern har 
också påverkat resultatet främst 
för fjärrvärmeverksamheten ge-
nom lägre produktionskostnader 
men även fastighetsverksamheten 
har påverkats.  

FASTIGHETSVERKSAMHET
Fastighetsverksamheten som 
bedrivs genom Köpings bostads-

aktiebolag KBAB, uppvisar ett 
resultat efter finansiella poster på 
22,8 Mkr jämfört med 20,6 Mkr 
föregående år. De tre senaste åren 
har resultatet varit i stort oföränd-
rat. Intäkterna för KBAB-koncer-
nen uppgick till 377,8 Mkr jämfört 
med 366,0 Mkr föregående år. 
Hyresförhandlingarna för året 
innebär en genomsnittlig hyresök-
ning med 2,1 procent. Kostnaderna 
har påverkats av coronapandemin 
genom att underhållet fått styras 
om från inre underhåll till yttre 
underhåll. Den milda vintern på-
verkade även el-och värmekostna-
derna. Sett över tid är den största 
förändringen att kvarteret Hake 
har tillkommit under 2016 till 2018 
med sammanlagt 142 lägenheter. 
Kabel-TV bolaget har också byggt 
ut sitt fibernät under perioden och 
fler kunder har anslutits.
  
FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET
Resultatet för perioden har varit 
förhållandevis jämnt. 2020 har 
präglats av det milda vädret. Pro-
duktionskostnaderna har sjunkit 
genom att olja inte behövts använ-
das samt att man kunnat nyttja 
spillvärme på ett effektivt sätt. 

Den lägre värmeproduktionen har 
även lett till lägre elförbrukning 
och kemikalieanvändning. 

HAMNVERKSAMHET
Hamnverksamheten bedrivs av 
Mälarhamnar AB. Resultatet 
påverkas i hög grad av konjunktu-
rer och är starkt beroende av sina 
största kunder. 2020 har volymer-
na minskat med 4 procent för gods 
och fartygsanlöp, samt att intäk-
terna för uthyrning av magasin 
och upplag minskat kraftigt med 
-28 procent. Detta innebär att 
intäkterna minskat med 17 Mkr. 
Resultatet har fallit med 12 Mkr 
jämfört med 2019.  

ÖVRIG VERKSAMHET
Övrig verksamhet består av Kung-
sörs Grus AB där verksamheten 
består av att utvinna grus och 
bergmaterial. Köpings kom-
mun äger 25 procent av bolaget. 
Resultatet har varit stabilt under 
perioden, de största leveranserna 
utgörs av ballast till betongindu-
strin. Förnyade täkttillstånd har 
erhållits under perioden.

BUDGETFÖLJSAMHET 

Kommunen har ingen koncernbudget, därför koncentreras avsnittet på den kommunala verksamheten.

För 2020 är resultatet 103,5 Mkr 
bättre än budgeterat resultat. 
Samtliga nämnder har klarat att 
hålla sin budget, nämndernas 
överskott uppgår till 31,8 Mkr. Den 
samlade finansförvaltningen upp-
visar ett överskott på 71,7 Mkr. 
Överskottet inom den samlade 
finansförvaltningen beror främst 
på skatter, generella statsbidrag 
och utjämning som visar på 
budgetöverskott med 32,9 Mkr. 
Det generella statsbidraget för att 
stärka välfärden ökades ytterli-
gare under året främst på grund 
av coronapandemin vilket gett 
överskott på 49,2 Mkr. Samman-
lagt har de generella statsbidragen 
och inkomst och kostnadsutjäm-
ningsbidragen gett ett överskott på 

cirka 30 Mkr. Skatteintäkterna har 
däremot gett ett budgetunderskott 
med -46,5 Mkr genom att antalet 
arbetade timmar minskat i riket. 
Personalförsäkringar och pension 
har gett ett överskott på 22,7 Mkr, 
detta beroende på kompenserade 
sjuklönekostnader för coronapan-
demin. I övrigt har utdelningar 
från intresseföretag gett ett över-
skott på 9,5 Mkr, samt överskott på 
8,6 Mkr genom lägre kostnader för 
räntor på grund av låg räntenivå 
och lägre investeringar än beräk-
nat.

Totalt sett visar verksamheterna 
på ett stort överskott. Coronapan-
demin har naturligtvis påverkat 
verksamheterna. 41,9 Mkr har re-

dovisats som direkta kostnader till 
följd av pandemin, och 27,5 Mkr 
har erhållits i riktade statsbidrag 
till vård och omsorg. Verksamhe-
ternas innehåll och omfattning 
har påverkats och därigenom 
även ekonomin. Överskottet som 
skapats har beräknats till cirka 24 
Mkr. 

Inom verksamheterna finnas 
vissa avvikelser som kan vara 
intressanta att belysa inte minst ur 
ett framtidsperspektiv, samt hur 
coronapandemin påverkat vissa 
verksamheter. En mer fullständig 
redovisning av avvikelserna finns i 
avsnittet ”Driftredovisning”.
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SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHET,
AVVIKELSER INOM VISSA VERKSAMHETER 

VERKSAMHET FÖRKLARING

Individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd har ger ett överskott på 3,1 Mkr, beroende på ett minskat antal hushåll. 
Däremot har andelen bidragstagare med längre behov av bistånd ökat. Arbetsmarknadsinsatser 
har prioriterats till personer med eller i risk för behov av försörjningsstöd. Detta har gett ett 
underskott på -1,0 Mkr för arbetsmarknadsåtgärder. 

Barn och ungdomsvård, har gett ett underskott på -4,9 Mkr. Antalet ärenden har ökat och 
underskottet avser personalkostnader samt ökade kostnader för familjevård. 

Vård till vuxna med missbruks- och beroendeproblem redovisar ett överskott på 1,4 Mkr. Anled-
ningen härrör sig till minskade kostnader för externt köpt institutionsvård. Det pågår ett arbete 
med att ersätta institutionsvård med insatser i öppenvård.

Utbildningsverksamhet

Förskoleverksamheten visar på ett överskott på 7,8 Mkr. Under året har vårdnadshavare i större 
utsträckning haft sina barn hemma från förskolan och därav har personalbehovet minskat. 

Gymnasieskolan uppvisar ett underskott på -3,4 Mkr. Under året har personalorganisationen 
minskats och var i slutet av året i balans. De interkommunala ersättningarna har tillsammans 
med skolskjutsar gett ett överskott på 4,0 Mkr. Detta beroende på att färre elever från Köping 
har valt att studera på annan ort, och att fler elever kommer från andra kommuner. 
 
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan uppvisar underskott med sammanlagt -2,2 Mkr, beroen-
de på ökade lokalkostnader samt ökade personalkostnader genom högre elevantal och behov av 
extra stöd.

Coronapandemin har påverkat måltidsenheten och grundskoleverksamheten med sammanlagt 
cirka 2,0 Mkr genom minskat personalbehov inom grundskolan och stängda restauranger.

Äldreomsorg och 
omsorg om funktionsnedsatta

Detta är den verksamhet som påverkats mest av coronapandemin. Inom alla verksamhetsom-
råden har ordinarie verksamheter fått anstå och minska i omfattning för att verksamheten ställt 
om till akut coronaverksamhet. 

I verksamheten vård och omsorg för äldre har uppstått ett budgetöverskott med 9,3 Mkr. Hu-
vudorsaken till detta är att den beslutade omstruktureringen av särskilda boenden ej genom-
förts. Vidare har dagverksamheter stängts eller bedrivits i reducerad form.  

Insatser enligt LSS/SFB (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade/Socialförsäk-
ringsbalken) har gett ett överskott på 5,6 Mkr. Detta beroende främst på att en gruppbostad 
ej startades, samt att kostnaderna för personlig assistans minskat genom färre brukare, samt 
förbättrade rutiner för återsökning av ersättning från Försäkringskassan.

Färdtjänsten har gett ett överskott på 2,6 Mkr, sannolikt med anledning av corona.

PROGNOSSÄKERHET (Mkr)

VERKSAMHET
Delår 
2019

Bokslut 
2019

Delår 
2020

Bokslut 
2020

Förändring/ 
omsättning 

Köpings kommun 35,0 72,7 79,7 116,1 2%

Kungsörs Grus AB 3,2 6,4 4,1 7,0 6%

Köpings Bostads AB 17,0 20,6 28,6 22,8 -1%

Mälarhamnar AB 22,0 20,2 3,0 7,7 4%

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 5,0 18,1 17,0 19,4 1%

Västra Mälardalens kommunalförbund -12,9 2,1 -3,9 0,3 3%

Summa 69,3 140,1 128,5 173,3 1,7%
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I tabellen anges i kolumnen 
för delår det helårsresultat som 
uppskattades vid upprättande av 
respektive företags delårsrapport. 
I tabellen har differensen mellan 
prognosen och helårsresultatet 

satts i relation till omsättning-
en. Avvikelsen mellan hel och 
delårsresultatet 2020 i förhållande 
till koncernens omsättning på 2,5 
miljarder blir 1,7 procent. Största 
beloppsavvikelsen finns på kom-

munen och då på de finansiella 
posterna, framför allt beroende på 
ökade bidrag för coronapandemin.

KONCERNENS INVESTERINGS- 
OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

KONCERN 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringar, Mkr 210,3 304,2 340,1 539,5 433,4

   Förändring, % -34,8 44,7 11,8 58,6 -19,7

Långfristig skuld, Mkr 1 373,6 1 554,8 1 600,5 1 828,8 1 803,9

   Förändring, % 38,7 13,2 2,9 14,3 -1,4

KOMMUN 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringar, Mkr 157,8 126,7 205,3 442,2 248,4

 - Förändring, % -7,8 -19,7 62,0 115,4 -43,8

Långfristig skuld, Mkr 355,3 399,6 532,9 732,3 698,7

 - Förändring, % 66,1 12,5 33,4 37,4 -4,6

KOMMENTARER

Koncernens investeringar uppgick 
till 433,4 Mkr 2020. I genomsnitt 
har den kommunala koncernen in-
vesterat 365,5 Mkr per år de senaste 
fem åren. Kommunen har stått för 
63 procent av investeringarna un-
der 5 årsperioden och har bidragit 
starkt till den ökade investerings-
volymen de fyra senaste åren. 2020 
stod kommunen för 57 procent av 
investeringarna. 2019 investerade 
kommunen för 442,2 Mkr och stod 
för 82 procent. Jämförelsegruppen 
investerade i genomsnitt för 4 494 
kronor per invånare i kommunen 
under perioden 2015–2019, och Kö-
ping för 8 417 kronor. 2019 inves-
terade Köping 16 863 kronor per 
invånare och då tillhörde Köping 
de 10 kommuner som investerade 

mest per invånare i landet.

De långfristiga skulderna för kon-
cernen har ökat i takt med inves-
teringarna och har i snitt ökat med 
13,6 procent under perioden, även 
om ökningstakten mellan enskilda 
år skiljer sig åt, och 2020 minskade 
de långfristiga skulderna. Överfö-
ringen av VA-verksamheten från 
kommunen till VME har påverkat 
minskningen. Kommunen står 
2020 för 39 procent av de lång-
fristiga skulderna och Köpings 
Bostads AB för 44 procent.

Medelvärdet för perioden 2015-
2019 för långfristiga skulder per 
invånare för koncernen, var 
56 428 kronor för Köping och 

57 368 kronor för jämförelsegrup-
pen. Skuldökningen i koncernen 
de senaste åren märks även mot 
jämförelsegruppen, 2019 var skul-
den i koncernen 70 000 kronor 
och 58 610 kronor för jämförelse-
kommunerna. 

Beträffande investeringsbudgeten 
för kommunen uppgick den till 
totalt 772,1 Mkr varav 494,9 Mkr 
avser budgeterade medel från tidi-
gare år där investeringsprojekten 
inte avslutats. För 2020 kommer 
538,4 Mkr ombudgeteras för under 
året ej avslutade projekt.

KOMMENTARER
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2016 2017 2018 2019 2020

Självfinansieringsgrad, Koncern, % 67,9 54,8 70,5 45,4 61,3

Självfinansieringsgrad, Kommun, % 51,2 56,3 63,0 29,0 66,1

Självfinansieringsgraden kan be-
skrivas som den del av nettoinves-
teringarna som kan finansieras via 
årets resultat och avskrivningar. 
Sett över perioden är genomsnit-
tet 60,0 procent för koncernen och 

53,1 procent för kommunen. 2019 
var självfinansieringsgraden myck-
et låg, detta beroende på de stora 
investeringarna. Om jämförelser 
ska göras med andra kommuner 
är koncernen mer rättvisande, då 

driftsformen främst för de teknis-
ka verksamheterna kan skilja sig 
åt. Snittet för rikets kommuner 
var 91 procent för perioden 2015-
2019.

NYCKELTAL

2016 2017 2018 2019 2020

Koncernen, % (exkl. pensionsförpliktelser) 30,4 29,4 29,3 28,0 31,9

Kommunen, % (exkl. pensionsförpliktelser) 45,0 44,9 42,7 40,9 42,0

Koncernen, % (inkl. pensionsförpliktelser) 9,1 10,0 12,2 12,7 17,9

Kommunen, % (inkl. pensionsförpliktelser) 10,1 11,6 14,7 16,8 20,7

SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på det lång-
siktiga finansiella handlingsut-
rymmet. Den visar hur stor del av 
tillgångarna som har finansierats 
med eget kapital. De faktorer som 
påverkar soliditeten är årets resul-
tat och hur tillgångar och skulder 
förändrats. Ju högre soliditet, 
desto mindre skuldsättning har 
kommunen. När man tittar på soli-
ditetsmåttet är det den långsiktiga 
trenden som är mer intressant än 
enskilda år. Soliditetsmåttet kan 
även inkludera pensionsförpliktel-
ser som är äldre än 1998 och ligger 
utanför balansräkningen. Att 

koncernen har lägre soliditet än 
kommunen beror på att lånefinan-
siering av investeringar är vanli-
gare i andra branscher exempelvis 
bostadsbranschen.

Under perioden har funnits 
en trend att soliditeten enligt 
balansräkningen sjunkit. Genom 
det goda resultatet 2020 samt att 
investeringarna och nyupplåning-
en varit lägre än 2019, så har soli-
diteten ökat både för koncernen 
och kommunen. Räknas pensions-
skulden in i soliditetsmåttet så är 
trenden positiv för hela perioden. 

Det beror på att ansvarsförbin-
delsen för pensioner äldre än 1998 
sjunker succesivt genom utbetal-
ningar. Mellan åren 2019 och 2020 
har förbindelsen minskat med 20,4 
Mkr. 

Jämförelsegruppens soliditetsmått 
för kommunen var under perio-
den 2015-2019 58,7 procent, och 
Köping 45,1 procent. Motsvarande 
för koncernen var 30,8 procent för 
Köping och 34,2 procent för jämfö-
relsegruppen. Även på soliditets-
måttet märks kommunens stora 
investeringar de senaste åren. 

KOMMENTARER
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2016 2017 2018 2019 2020

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild löneskatt -100,9 -109,3 -119,4 -138,2 -150,7

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse 
inklusive särskild löneskatt -630,9 -616,3 -594,6 -579,9 -559,9

Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Total pensionsskuld - 731,6 -725,4 -713,8 -717,9 -710,4

   Förändring, % -2,1 -0,8 -1,6 0,6 -1,0

PENSIONSSKULD

Den totala pensionsskulden 2020 
uppgår till 710,4 Mkr för kom-
munen. Minskningen mellan 
2020 och 2019 är 7,5 Mkr eller 1,0 
procent. Den totala minskningen 

beror på att minskningen av an-
svarsförbindelser på 20 Mkr varit 
större än ökningen av pensionsav-
sättningar på 12,5 Mkr. 

KOMMENTARER

SLUTSATSER AVSEENDE RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING

RESULTAT
Koncernens resultat blev 122,6 
Mkr, och har ökat 101,5 Mkr 
från 2016 till 2020. Resultatet för 
koncernen har de tre senaste åren 
legat på en hög nivå och orsaken 
till detta är kommunens resultat-
förbättring. Coronapandemin har 
påverkat resultatet 2020, främst 
för kommunen men även Mälar-
hamnars resultat har påverkats. 
Hela kommunsektorn kommer att 
göra mycket bra resultat 2020, och 
Köping är inget undantag, resulta-
tet blev 116,1 Mkr. Om effekterna 
av coronapandemin räknas bort så 
skulle resultatet ligga på ungefär 
samma nivå som 2019, cirka 78 
Mkr. Detta visar på att trenden 
med goda resultat för kommunen 
finns kvar även 2020. 

Koncernbolagen visar på stabila 
resultat förutom Mälarhamnar 
som drabbats av en nedgång som 
är relaterad till coronapandemin 
och vikande konjunkturer för 
branschen.

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Måttet nettokostnadsandel i 
förhållandet till skatteintäkter och 
generella statsbidrag har utveck-
lats positivt under perioden. 2020 
var utfallet 95 procent men det 
utfallet är påverkat av corona-
pandemin. Men sett över de tre 
senaste åren har kommunen legat 
på en nivå som visar på en balans 
mellan kostnader och intäkter och 
som brukar betraktas som god 
ekonomisk hushållning. Under 
den redovisade perioden har den 
genomsnittliga ökningen för 
skatteintäkterna varit 4,5 procent 
samtidigt som nettokostnaderna 
ökat med 3,9 procent. I denna net-
tokostnadsökning återfinns även 
en viss volymökning. Skatteprog-
noserna för 2020 och framåt visar 
på en avstannade ökningstakt 
vilket påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna.

VÅRA VERKSAMHETER
Coronapandemin har påverkat 
både verksamhetens innehåll och 
omfattning och därigenom också 

ekonomin. Samtliga nämnder har 
klarat att hålla sin budget under 
året.

Individ- och familjeomsorgsverk-
samheten har efter att ha haft en 
negativ kostnadsutveckling i bör-
jan av femårsperioden, vänt detta 
till ett budgetöverskott i verksam-
heten och en låg kostnadsutveck-
ling. Individ- och familjeomsor-
gens utveckling är en betydande 
del i kommunens positiva resultat-
utveckling. Ekonomiskt bistånd 
har gett ett budgetöverskott under 
året, men tendenser finns till 
ökning som kan relateras till coro-
napandemin. Kommunen har haft 
jämförelsevis mycket låga kostna-
der för barnavård. Men även här 
finns tendenser till kostnadsök-
ningar under året.  

Inom utbildningsverksamheten 
har coronapandemin påverkat 
förskolans kostnader 2020 genom 
lägre närvarotid och minskade 
personalkostnader. Sett över tid 
har antalet förskoleplatser ökat 
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och därigenom nettokostnaderna. 
Grundskolans verksamhetskost-
nader ligger i nivå med pris och 
löneuppräkningen för perioden, 
även om antalet elever ökat med 
fem procent. Lokalkostnaderna 
kan komma att påverka verksam-
heten i framtiden. Inom gymna-
sieverksamheten har persona-
lorganisationen minskats under 
året. Antalet elever som väljer att 
studera i Köping har ökat, vilket 
gett positiva effekter på de inter-
kommunala ersättningarna och 
skolskjutsarna.

Äldre- och handikappverksam-
heten är den verksamhet som på-
verkats mest av coronapandemin 
2020. Nettokostnadsökningen har 
varit låg 2020 och budgetöverskot-

tet för verksamheten var 16,5 Mkr. 
Sett över jämförelseperioden så 
har budgetföljsamheten ökat och 
nettokostnadsutvecklingen har 
varit lägre jämfört med pris och 
löneutvecklingen. Inför framtiden 
så kan den beslutade omstrukture-
ringen av särskilda boenden samt 
behoven av LSS insatser påverka 
kostnaderna.

VÅRA INVESTERINGAR OCH 
FINANSIERING
Koncernens och kommunens 
investeringsvolym har varit hög 
under perioden. Det är framför allt 
bad- och idrottshallen samt hamn-
projektet som drivit upp volymen. 
Bad- och idrottshallens största 
utgifter kom 2019, och 2020 har in-
vesteringarna totalt sett minskat. 

Hamnprojektet som är ett flerårigt 
projekt kommer att påverka inves-
teringsvolymen även i framtiden, 
ytterligare cirka 400 Mkr ska 
investeras de närmaste åren. Även 
i jämförelse med andra kommuner 
så märks det att Köping är inne i 
ett intensivt investeringsskede, 
investeringarna per invånare är 
jämförelsevis höga. 
  
De goda resultateten inte minst 
2020 har bidragit till finansie-
ringen. Detta märks på soliditets-
måttet som förbättrats 2020. Trots 
detta så slår de höga investering-
arna igenom, trenden förutom 
2020 är att soliditeten sjunker 
och Köping har lägre soliditet än 
jämförelsekommunerna.
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år uppstår ett underskott som ska återställas inom de 
tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Kommunen har uppfyllt ba-
lanskravet varje år sedan lagen 
infördes 2000 och har därför inte 
något balanskravsunderskott. 

Årets balanskravsresultat är posi-
tivt och uppgår till 115,9 Mkr (72,3 
Mkr), vilket därmed lever upp till 
lagens krav. De tre senaste åren 

har kommunen haft ett mycket bra 
balanskravsresultat.

2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 9,3 16,1 75,4 72,4 116,1

 Reducering av samtliga realisationsvinster -14,0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4,7 16,0 75,2 72,3 115,9

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserven   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultat -4,7 16,0 75,2 72,3 115,9

Synnerliga skäl att inte återställa 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat balanskravsresultat    2,8 16,0 75,2 72,3 115,9

UTMÄRKANDE FÖR ÅRETS 
BALANSKRAVSUTREDNING 
ÄR ATT

• Det finns inte något historiskt 
underskott att återställa.

• Intäkterna justerades för rea-
lisationsvinster med 0,2 Mkr.

• Resultatet innehåller inte 
några realisationsförluster.

• Ingen reservering till resul-
tatutjämningsreserven har 
gjorts. 

• Resultatutjämningsreserven 
har ej utnyttjats under räken-
skapsåret.

• Resultatutjämningsreserven 
uppgår 2020-12-31 till 29,5 
Mkr.

KOMMUNENS RIKTLINJER
Kommunen förfogar över en re-

sultatutjämningsreserv (RUR) som 
efter kommunfullmäktiges beslut 
kan nyttjas under lågkonjunktur. 
Syftet med RUR är att kunna bygga 
upp en reserv under goda tider för 
att senare, under vissa angivna förut-
sättningar, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. 
RUR är avsedd att utjämna norma-
la svängningar i skatteunderlaget 
över konjunkturcykeln för att skapa 
större stabilitet för verksamheterna. 
Kommunfullmäktige har i ”riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning” 
beslutat om hur regelverket ska till-
lämpas i kommunen. I sammandrag 
innebär regelverket att disponering 
kan göras då följande förutsättningar 
är uppfyllda:
• Skatteunderlagsutvecklingen 

för aktuellt beräkningsår ska 
understiga 3,0 procent.

• Balanskravsresultatet ska 
vara negativt och reserven får 
användas för att nå upp till ett 
nollresultat eller så långt som 
reserven räcker. 

När det gäller reservering får detta 
göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den 
del av årets resultat, eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar som överstiger en procent av 
summan av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning.  Om kommu-
nen har ett negativt eget kapital, 
inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, ska gränsen 
för när avsättningen får ske, istället 
uppgå till två procent av summan av 
ovannämnda poster.
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TILLSVIDAREANSTÄLLDA

VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
HR-arbetet i Köpings kommun ska stödja och hjälpa verksamheterna att uppnå de koncerngemensamma 
utvecklingsmålen likväl som hur vi uppfyller våra olika grunduppdrag. 

Arbetsgivarvarumärket och 
kompetensförsörjningsfrågorna 
får en allt större betydelse då 
både interna och externa faktorer 
påverkar hur kommunen uppfat-
tas. Det interna arbetet är en lika 

viktig del av hur vi uppfattas som 
arbetsgivare och möjlig etable-
ringsort för näringsidkare, som 
hur vi marknadsför oss externt. 
Att se kopplingen mellan en god 
ekonomisk hushållning tillsam-

mans med en god arbetsplats för 
personalen i syfte att verka för 
våra brukares bästa är en del av 
vårt gemensamma arbete. 

I kommunens förvaltningar 
var den 31 december 2020, 2296 
personer anställda och i Köpings 
kommunkoncerns ingående bolag 
var den 31 december 2020, 242 

personer anställda, dessa fördela-
de sig på förvaltningarna/bolagen 
enligt nedan. Under 2020 sågs en 
minskning av tillsvidareanställda 
personer inom kommunen vilket 

till stor del kan förklaras av tek-
niska kontorets övergång till VME 
AB per den 1 januari 2020. 

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Tillsvidareanställda 

årsarbetare 2020
Förändring jämfört 

med 2019
Tillsvidareanställda

personer 2020
Förändring jämfört 

med 2019

Kommunledningsförvaltningen 42,25 -9 56 –2

Kultur- och folkhälsoförvaltningen 69,98 –1,49 84 +7

Utbildningsförvaltningen 1041,42 +16,66 1056 +16

Vård- och omsorgsförvaltningen 862,40 –32,82 922 –45

Social- och arbetsmarknadsförvalt-
ningen 153,20 –4,45 156 –6

Samhällsbyggnadsförvaltningen 21,60 +0,60 22 +1

VME 85,75 – 86 –

KBAB 155,00 – 156 +13

VMKF 98,50 – – –

Mälarhamnar AB 67,00 – – –

Kungsörs Grus AB 4,00 – – –

FÖRDELNINGEN I
ÅLDERSINTERVALLER AV 
TILLSVIDAREANSTÄLLDA 18–29 30–39 40–49 50–59 60–99

Totalt 9% 23% 25% 28% 15%
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Heltidsresan utgår från centralt 
kollektivavtal och projekttiden 
förlängdes mellan parterna och på-
går numer fram till år 2024. Detta 
är ett partsgemensamt arbete 
mellan framför allt arbetsgivare 
och Kommunal. 

Under januari och februari 2020 
har riskbedömningar utifrån 
Heltidsresan genomförts inom 
Vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter i Kolsva. Besök med 
grundläggande genomgång av 
Heltidsresan har skett på tiotalet 
verksamheter. 

Projektet har precis som många 
andra aktiviteter påverkats av 
coronapandemin och arbetet har 
under våren och hösten varit 
vilande. 

HELTIDSRESAN

Frisknärvaron i kommunen har 
under året uppgått till 23 procent. 
Frisknärvaro beräknar andel 
medarbetare som inte har någon 
sjukfrånvaro under året. 2020 
har andelen medarbetare med 0 
sjukdagar minskat med 7 procent-
enheter mot 2019.

Beräkning görs även för frisktal 
för medarbetare som haft 1 – 5 
dagars sjukfrånvaro under året. 
Denna andel uppgår till 18 procent 
inom Köpings kommun 2020 
vilket är en minskning med 5 pro-
centenheter mot 2019.

Sjukfrånvaron varierar mellan 
olika åldersgrupper och mellan 
män och kvinnor. Under året ses 
en ökning av sjukfrånvaron för 
både kvinnor och män samt i alla 
åldersgrupper. Sjukfrånvaron 
stiger med ålder för både män och 
kvinnor och den kortare sjuk-
frånvaron, dag 1–59, ökar för båda 
könen. För kvinnor ses denna 
ökning i alla åldrar. För männen 
ses en liten minskning av den kor-
tare sjukfrånvaron i åldersgruppen 
från 50 år. 

För bolagen har VME samma 
utveckling av sjukfrånvaro mellan 
kön och åldersgrupper som Kö-
pings kommun. Dock har kvinnor 
i åldersgruppen – 29 år den högsta 
procentuella sjukfrånvaron. 

Även KBAB har en ökad sjukfrån-
varo för både kvinnor och män där 
kvinnor – 29 år, liksom VME, har 

den högsta procentuella sjukfrån-
varon. Män i åldersgrupperna 30 
- 49 år samt 50 år – har däremot en 

lägre sjukfrånvaro under året. 

SJUKFRÅNVARO

FRISKNÄRVARO
ANDEL MEDARBETARE SOM INTE HAFT NÅGON
SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET

ANDEL MEDARBETARE SOM HAFT 1 – 5 DAGARS
SJUKFRÅNVARO UNDER ÅRET

ANDEL LÄNGRE SJUKFRÅNVARO, 60 DAGAR ELLER MER, %
2020 2019

Ålder Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

< 29 6,5 26,6 2,8 11,7 14,0 3,6

30–49 25,9 7,3 13,6 35,4 37,1 23,4

> 50 29,0 27,7 30,6 36,2 37,8 24,5

Totalt 25,8 26,6 20,1 33,9 35,8 21,2

SJUKFRÅNVARO KOMMUNEN TOTALT, %
2020 2019

Ålder Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

< 29 4,8 5,4 3,3 3,8 3,8 3,7

30–49 7,9 8,7 4,4 6,5 7,1 4,0

> 50 9,3 10,0 6,1 7,2 7,9 4,3

Totalt 8,0 8,8 4,8 6,4 7,0 4,1
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Under 2020 ökade antalet sjukfall 
med 364 till totalt 2017 sjukfall 
inom Köpings kommun. Av sjuk-
fallen är 84 procent kvinnor. Av 
dessa sjukfall har 115 varat längre 
än 90 dagar och 36 sjukfall har 
varat längre än ett år. 

VME redovisar 149 sjukfall under 
året där endast ett har varat mer 
än 90 dagar. Inom KBAB har nio 
sjukfall varat mer än 90 dagar och 
ett fåtal mer än 1 års tid.

REHABILITERING

Arbetsskador är ett samlat begrepp 
för olycksfall i arbetet, olycksfall 
vid färd till eller från arbetet (fär-
dolyckor) och sjukdom eller annan 
ohälsa som uppkommit i arbetet. 
Under 2020 har 468 anmälningar 
om arbetsskada gjorts i det digitala 
stödsystemet STELLA vilket är 
en minskning med 59 anmälningar 
jämfört med föregående år.

De händelser som ökat som hän-
delse för arbetsskador under året 
mot 2019 är fysisk överbelastning 
och kränkning.

VME redovisar 3 arbetsolyckor 
under året och KBAB 13 arbetso-
lyckor. 

Under 2020 har 751 tillbud anmälts 
vilket är en minskning med 198 
tillbud från 2019. Händelser som 
ökat under året är kategorin övrigt 
och kränkningar.

Bolagen VME och KBAB redovi-
sar 3 respektive 24 anmälda tillbud 
under året. 

Köpings kommun har målet att 90 
procent av alla arbetsskador ska 
hanteras inom två månader. För 
tillbud är avslut inom tre månader. 
2020 uppgår avslut av arbetsska-
dor till 52 procent och för tillbud 
60 procent.

Under året har kommunfullmäk-
tige tagit beslut om riktlinje för 
fördelning av arbetsmiljöuppgif-
ter. Syftet med riktlinjen är att 
reglera och klargöra fördelningen 

av arbetsmiljöuppgifter i organisa-
tionen utifrån Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om systematiskt arbets-
miljöarbete (AFS 2001:1). Arbetet 
med fördelningen av arbetsmiljö-

uppgifter fortsätter med informa-
tion och praktiskt stöd från HR i 
förvaltningarna under 2021.

Chefs- och ledarutbildningar på-
går kontinuerligt. En grundläggan-
de del är stab- och krislednings-
utbildning, att leda i kris, som alla 
chefer erbjuds. Den omfattar en 
2-dagars grundutbildning samt en 
uppföljande 2 dagarsutbildning. 

En annan del är det personliga 
ledarskapet. 2020 deltog 6 che-
fer. Omfattningen var 3 gånger 2 

dagar. Målet är att programmet 
ska bidra till att cheferna utvecklar 
och fördjupar både sin självkän-
nedom och sitt självförtroende i 
ledarrollen.

Utöver detta erbjuds cheferna 
utbildning inom olika områden 
som till exempel arbetsrättsliga 
frågor och arbetsmiljö. Diplome-
rad chef – en utbildning i Lag- och 

avtalsrelaterade frågor samt olika 
ledarskapsrelaterade frågor ges 
kontinuerligt. 

ARBETSSKADOR

FÖRDELNING ARBETSMILJÖUPPGIFTER

SATSNINGAR PÅ BEFINTLIGA LEDARE

FÖRDELNING SJUKFALL PER KÖN FÖR
ÅREN 2018–2020 FÖR KÖPINGS KOMMUN
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Under våren bildades en resurs-
planeringsgrupp med syfte att 
inventera och kartlägga organi-
sationens medarbetare och dess 
kompetenser för att kunna stötta 
upp sårbara och hårt ansträngda 
verksamheter i samband med 
coronapandemin.

De personer som kunde frigöras 
från andra verksamheter förflyt-
tades frivilligt till främst vård 
och omsorg med arbetsuppgifter 
såsom måltidshantering och 
tillverkning av skyddsutrustning. 
Interna utbildningsinsatser skapa-
des snabbt för att utbilda medar-
betare för att kunna utföra de nya 
arbetsuppgifterna. 

De medarbetare som frivilligt 
valde att stötta belastade verk-
samheter i en svår och ny situa-
tion gjorde en oerhört värdefull 
gärning. Den insatsen de gjorde är 
värd att hyllas!

Bemanningsenheterna från 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
samt Utbildningsförvaltningen 
samlades hos personalavdelningen 
i en tillfällig omorganisation från 

april till oktober. Tanken var att 
få en ökad effektivitet samt hitta 
möjligheter till snabb omställning 
för hela kommunen. Stort fokus 
var på att lösa bemanningens re-

krytering inför sommarsemestern 
och de introduktionsinsatser som 
behövde göras utifrån pandemin 
i ett hygien- och arbetsmiljöper-
spektiv.

Pandemin och rekommendationer 
om att stanna hemma vid minsta 
symtom, noggrann handhygien 
och avstånd till andra bedöms ha 
lett till lägre sjukfrånvaro. Möjlig-
heten till distansarbete har möjlig-
gjort arbete trots lättare symptom 
och därmed ökat frisknärvaron.  
Medarbetarundersökningen som 
ligger till grund för kvalitetsfak-

torer genomförs vartannat år och 
därför finns inga mätningar gjorda 
2020. Handlingsplaner har dock 
utarbetats under året, med grund 
i förra årets medarbetarundersök-
ning.

För att påverka styrningsindex, 
alltså att vi har tydliga mål som 
kommuniceras på rätt sätt, har vi 

tagit fram och arbetat med en ny 
styrmodell under året. Målet med 
styrmodellen är att sätta verksam-
hetsnära mål som blir enklare att 
förstå för den enskilde medarbeta-
ren. För att påverka ledarskapsin-
dex har vi genomfört utbildningar 
”framtidens chef” för chefer i 
organisationen.  

I jämförelse till tidigare år har 
antalet genomförda rekryterings-
processer minskat något i antal. 
Inte sedan år 2013 har volymen av 
genomförda rekryteringar varit så 
låg. 

Efterfrågan och behovet av fler 
tillfälliga tidsbegränsade anställ-
ningar har däremot ökat under år 
2020. 

Ett nytt rekryteringssystem har 
upphandlats gemensamt för 
Köping-, Arboga-, Kungsör- och 
Surahammars kommuner samt 
Köpings bostadsbolag (KBAB), 
Västra Mälardalens energi (VME) 
och Västra Mälardalens kommu-
nalförbund (VMKF). Det nya re-
kryteringssystemet gör det möjligt 
för oss att på ett användarvänligt 
sätt ta fram statistik och mer data 

än vi tidigare kunnat få fram. 

En strategiskt viktig fråga är att 
attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare samt att vi 
har en bra avslutsprocess. Under 
2020 har ett utkast på kompe-
tensförsörjningsstrategi (vad) och 
kompetensförsörjningsplan (hur) 
tagits fram.

I Köpings kommun har vi ett 
chefsutvecklingsprogram med 
utbildningar anpassade till både 
nya och mer erfarna chefer. Våra 

chefer ska kunna utvecklas och 
fylla på med kunskap oavsett var 
man befinner sig i sin utveckling. 
Under 2019 och 2020 anordnades 

en utbildning ”Framtidens chef” 
för alla chefer inom kommunen 
och de helägda bolagen. Utbild-
ningen omfattade 3,5 dagar.

RESURSPLANERINGSGRUPPEN

TILLFÄLLIG OMORGANSIATION – 
CENTRAL BEMANNINGSORGANSIATION

MEDARBETARPERSPEKTIVET

REKRYTERING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

FRAMTIDA LEDARSKAP
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Här beskrivs den förväntade utvecklingen för kommunen ur flera aspekter. Kommunens budget och 
planeringsunderlag för de närmaste tre åren redovisas med kommentarer utifrån årsredovisningen samt 
SKR:s prognoser. Här finns också beskrivningar av befolkningsutveckling, arbetsmarknad och bostads-
marknad samt övriga framtidsfrågor som är strategiskt viktiga för kommunen.

Kommunen har ännu ingen 
koncernbudget därför redovisas 
endast kommunens budget och 
planeringsunderlag. För åren 
2022-2024 görs beräkningar för 
skatteintäkter och statsbidrag, 
avskrivningar och räntor, beräk-
nad löneförändring samt övriga 
finansiella poster.  Ett sparbeting 
motsvarande 16 Mkr har lagts in i 
Plan 2022 och framåt. I övrigt har 
ramförändringar för verksamheten 
ett ettårsperspektiv. 

Utifrån resultatet 2020 så finns det 
några aspekter som bör beaktas. 

• Inom individ och famil-
jeomsorgsverksamheten kan 
ekonomiskt bistånd påverkas 
av coronapandemin. Likaså 
finns tendenser till att kostna-
derna för barn och ungdoms-
vård kan komma att öka. 

• Efterfrågan på hemtjänst och 
särskilt boende kommer att 
öka när pandemin är över. 
Även anhöriga som belas-
tats hårt när dagverksamhet 
och växelvård stängdes ned 
kommer att ha ett behov av 
avlastning.  Den beslutade 
omstruktureringen av sär-
skilda boenden samt behoven 
av LSS insatser kan också 
påverka kostnaderna.

• Grundskoleverksamhetens 
lokalkostnader är inte i balans 
och påverkas av paviljongs-
lösningar. Gymnasieverk-
samheten har anpassat sin 
personalorganisation. Antalet 
elever som väljer att studera 
i Köping har ökat, vilket gett 
positiva effekter på de inter-
kommunala ersättningarna 
och skolskjutsarna. 

• Coronapandemin har 
påverkat verksamheten och 
ekonomin 2020 och kommer 
även att påverka 2021 och hela 
planperioden. De statsbidrag 
som utbetalats 2020 och har 
en stor del i kommunernas 
resultat kommer att ses över, 
och i dagsläget är det inte 
möjligt at säga vilka intäkter 
de kan ge 2021. Innan coro-
napandemin pekade skatte-
prognoserna på att den höga 
ökningstakten för skattein-
täkterna de senaste 10 åren 
skulle plana ut. De senaste 
prognoserna från SKR visar 
på en starkare tillväxt i eko-
nomin kan komma efter de 
åtstramande restriktionerna 
upphävs. Den tillväxten är 
dock beroende på smittsprid-
ning och vaccinationsläget. 
Antalet arbetade timmar be-
döms öka 2021 vilket gynnar  

skatteintäkterna. Däremot 
kommer arbetslösheten att 
fortsätta ligga på en hög nivå.

Kommunen och koncernen har de 
tre senaste åren haft goda resultat. 
Samtidigt är kommunen inne i en 
expansiv fas när det gäller inves-
teringar som kommer att fortsätta 
under planperioden, Ytterligare 
400 Mkr ska investeras i hamn-
projektet, men även förskolor och 
skola finns med i planeringen. 
Förutom investeringarna som 
kräver finansiering så kommer 
även behoven och efterfrågan 
av välfärdstjänster att öka under 
perioden. Detta ställer krav på 
att de senaste årens resultatnivå 
kan bevaras om god ekonomisk 
hushållning ska uppnås.     

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Verksamhet, Mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Verksamhetens intäkter, Mkr 407,1 395,1 395,1 395,1 395,1

Verksamhetens kostnader, Mkr -2 025,4 -2 099,7 -2 108,9 -2 140,9 -2 200,9

Skatteintäkter och statsbidrag 1 702,8 1 721,5 1 755,2 1 788,0 1 821,7

Finansnetto, Mkr 31,6 -8,3 -9,8 -11,9 -13,8

Årets resultat, Mkr 116,1 8,6 31,6 30,3 2,1

Årets resultat i förhållande till 
skatter och statsbidrag, % 6,8 0,5 1,8 1,7 0,1

Pågående och 
planerade investeringar 248,4 364,7 203,7 391,0 81,2

KÖPINGS EKONOMI PÅ SIKT
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BEFOLKNINGS-
UTVECKLING
Befolkningen i Köpings kommun 
väntas fortsätta öka trots de senas-
te två årens nedgång. Ökningen 
förväntas dock inte vara lika stor 
som under de senaste åren då 
vi haft en ökning med över 230 
personer per år i snitt. Under de 
kommande åren förväntas befolk-
ningsökningen i snitt vara ca 100 
personer per år. 

Befolkningsökningen som väntas 
kommer att bero på en något ökad 
immigration. Trenden med ett 
högre dödstal än födelsetal väntas 
hålla i sig kommande tioårsperiod. 

ARBETSMARKNAD
På grund av den rådande pande-
min är det ett allvarligt läge på 
arbetsmarknaden.  Osäkerheten är 
stor vilket gör framtidsprognoser 
svåra. Restriktioner och föränd-
rat beteende hos befolkningen 
bedöms hämma den ekonomiska 
aktiviteten under 2021. Arbets-
förmedlingens prognos visar att 
effekterna i ekonomin och på 
arbetsmarknaden inte bedöms 
bli lika kraftiga som under våren, 
vilket beror på att krisen nu kon-
centreras till vissa näringsgrenar. 
Det är framför allt kontaktnära 
branscher i delar av den privata 
tjänstesektorn som påverkas. 
Industrin, som står för en bety-
dande andel av sysselsättningen 
i kommunen, fortsätter uppvisa 
positiv framtidstro. 

Till följd av pandemin och dess 
effekter på svensk ekonomi och 
arbetsmarknad väntas antalet sys-
selsatta att minska fram till andra 
halvåret 2021 för att sedan sakta 
börja vända uppåt. I det inledande 
skedet när den ekonomiska aktivi-
teten ökar kommer först anställda 
som beviljats korttidsarbete att gå 
upp i arbetstid. Det är först senare 
i återhämtningsfasen som före-
tagen nyrekryterar personal. För 
2021 bedöms antalet sysselsatta att 
minska med 0,5 procent nationellt, 
för att sedan öka med 1,3 procent 
under 2022.

BOSTADSMARKNAD
MARK
Det finns ett ökat behov av tillsyn 
av icke tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga verksamheter samt 
inom förorenade områden, att ut-
reda dessa områden och vid behov 
vidta åtgärder för att minska risker 
för hälsa och miljö. En långsiktig 
planering för tillsyn av enskilda 
avlopp de närmaste åren ska också 
ske. 

En viktig del av Köpings kom-
muns näringsliv är beroende av 
hamnen och dess utformning. 
Även kommuninvånarna har visat 
önskan om utveckling av mark-
området vid inre hamnen och göra 
det mer tillgängligt och attraktivt.

Arbetet med strategiska markköp 
ska fortsätta och är en viktig fram-
tidsfråga. Marknaden undersöks 
utifrån möjligheten att göra stra-
tegiska köp som i framtiden kan 
ligga till grund för bostäder eller 
verksamheter.
BOSTÄDER
Under våren 2020 har en under-
sökning visat stort intresse av att 
bo i Munktorp i en markbostad. 
140 personer har i en enkät anmält 
intresse av mer information.

Fokus de närmaste åren kommer 
också att ligga på byggande av fler 
lägenheter inom konceptet trygg-
hetsboende. 

Fastigheter blir äldre och satsning-
ar på underhåll och renoveringar 
måste göras. Det finns behov 
av omfattande renoveringar i 
kommunens fastighetsbestånd, 
framför allt stammar måste ses 
över. Vi planerar för omdaning 
och tillskapande av fler äldreboen-
deplatser inom Kolsva under 2021.

UTBILDNING
Under 2021 sker flera förändringar 
på nationell nivå som påverkar 
skolan lokalt. 

Bland annat träder våren 2021 för-
ändringar av skollagen i kraft. De 
innebär att en rektor får besluta 

att betyg ska sättas i årskurs 4 och 
5 i grundskolan, grundsärskolan 
och sameskolan och i årskurs 5 och 
6 i specialskolan. En majoritet, 8 
av 14 skolor, som på försök infört 
betyg i årskurs 4, är positiva och 
kommer att fortsätta med det om 
den möjligheten införs.

Ett flertal statliga utredningar sker 
och presenteras. Exempelvis en 
med uppdrag att analysera och 
föreslå åtgärder för att minska 
skolsegregationen och förbättra 
resurstilldelningen till försko-
leklass och grundskola. Det har 
kommit med en rad förslag som 
ska behandlas politiskt. 

En utredning tillsattes precis 
innan årsskiftet med uppdrag att 
ta fram ett beslutsunderlag som 
kan skapa förutsättningar för 
ett statligt huvudmannaskap för 
skolan. Utredningen ska omfatta 
samtliga skolformer utom försko-
lan och den kommunala vuxenut-
bildningen.

VUXENUTBILDNING
Ungdomsgymnasiet ställde om 
sin undervisning till distansstu-
dier vilket fungerade olika bra. 
För Köpingselever sjönk andelen 
som tog gymnasieexamen inom 
tre år ytterligare under 2020. Det 
innebär att 45,4 procent lämnar 
gymnasieskolan utan examen 
vilket i sin tur innebär att fler 
ungdomar framöver är i behov av 
vuxenutbildning.

Satsningar görs på unga som 
saknar gymnasiekompetens. Bland 
annat genom projektet #Klar-
framtid, en kraftsamling med hög 
personaltäthet med olika kompe-
tenser.

INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG
En grupp som uppmärksammats 
under året är ungdomar i lägre 
tonåren med ett kriminellt och 
gränsöverskridande beteende som 
sprider oro och rädsla bland andra 
ungdomar och en irritation och 
frustration bland vuxna i skolan, 

FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN FÖRVÄNTADE UTVECKLINGEN
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på fritidsgården, hos polisen 
och bland handlare i centrum. 
I utvecklingsarbetet för de här 
ungdomarna är det nödvändigt att 
involvera andra aktörer både inom 
och utanför kommunen.

VÅRD OCH OMSORG
Efterfrågan på hemtjänst och sär-
skilt boende kommer att öka när 
pandemin är över. Även anhöriga 
som belastats hårt när dagverk-
samhet och växelvård stängdes 
ned kommer att ha ett behov av 
avlastning.

Välfärdsteknik, digitalisering samt 
en omställning och fördelning 
av medarbetarnas omvårdnads- 
respektive serviceuppgifter blir 
viktiga komponenter för att klara 
personalförsörjningen. Dessutom 
krävs kompetenshöjande insatser, 
möjlighet till språkutveckling, 
goda arbetsvillkor och att alla 
medarbetare erbjuds heltid. 

Den psykiska ohälsan ökar i sam-
hället och för att möta det är sam-
verkan med övriga vårdgivare och 

andra aktörer vara viktig. Riktade 
insatser planeras, bland annat för 
att uppmärksamma och förebygga 
risk för självmord. Kompetensut-
veckling är nödvändig för att möta 
nya och yngre gruppers behov.

Omställningen till Nära vård och 
en mer personcentrerad vård och 
omsorg blir avgörande för att 
möta kommande års utmaningar 
med fler äldre och färre i arbetsför 
ålder. Detta kommer att ställa krav 
på samverkan mellan vårdgivare 
och satsningar på kompetensut-
veckling.

FOLKHÄLSA
För att uppnå en god och jämlik 
hälsa i Köpings kommun är det av 
vikt att kommunen lägger fokus 
på att upprätta en struktur för ett 
långsiktigt folkhälsoarbete med 
fokus på tidiga och samordnade 
insatser. 

Grupper som betraktas som sär-
skilt utsatta behöver prioriteras. 
Åtgärder ska vara generella men 
även anpassas och fördelas så att 

de bättre motsvarar människors 
och gruppers behov för att främja 
jämlika livsvillkor och levnadsför-
hållanden.

INFRASTRUKTUR
Inom ramen för Mälarprojektets 
nationella del kommer muddring-
en av farleden att fortsätta. I 
Köping kommer utvecklingen av
hamnområdena att fortsätta under 
ansvar från ägarnas projektorgani-
sationer. Behovet av att staten tar 
ansvar för att hela Mälarprojektet 
slutförs och att Hjulstabron lyfts 
in i nationell plan. 

DIGITALISERING
Under det kommande året pla-
neras det att invånare ska kunna 
söka bygglov och följa sitt ärende 
via nätet. Nya digitala processer 
kräver investeringar, både på kort 
och lång sikt. 

Digitala arbetssätt möjliggör arbe-
te på distans, vilket kan underlätta 
rekrytering av specialkompeten-
ser.
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RESULTATRÄKNING (Mkr)

                          Kommunkoncernen Kommunen

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 3 915,9 790,7 407,1 442,5

Verksamhetens kostnader 4 -2 347,9 -2 175,5 -1 977,2 -1 973,8

Avskrivningar 5 -144,6 -163,7 -48,2 -55,3

Verksamhetens nettokostnader -1 576,6 -1 548,5 -1 618,3 -1 586,6

Skatteintäkter 6 1 207,3 1 220,8 1 207,3 1 220,8

Generella statsbidrag och utjämning 7 495,5 406,3 495,5 406,3

Verksamhetens resultat 126,2 78,6 84,5 40,5

Finansiella intäkter 8 15,2 24,8 37,5 37,0

Finansiella kostnader 9 -18,8 -22,4 -5,9 -5,1

Resultat efter finansiella poster   122,6 81,0 116,1 72,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 122,6   81,0 116,1 72,4
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KASSAFLÖDESANALYS (Mkr)

                          Kommunkoncernen Kommunen

Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 122,6 81,0 116,1 72,4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 698,4 157,4 582,3 72,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 821,0 238,4 698,4 145,2

Ökning/minskning av periodiserade anslutnavg/bidrag 0,0 -1,3 0,0 0,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -568,4 21,7 -550,9 26,4

Ökning/minskning förråd och exploateringsfastigheter 0,0 -3,7 -1,5 -2,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder 523,0 -20,4 120,0 -6,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 775,6 234,7 266,0 162,7

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -783,4 -521,0 -253,5 -442,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,1 1,7 0,0 0,4

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 5,1 0,6 5,1 0,7

Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Förvärv av finansiella tillgångar -0,3 -0,3 -0,1 0,0

Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -777,5 -519,0 -248,5 -441,8

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 27,7 241,3 0,0 200,0

Amortering av låneskulder -10,0 -28,1 0,0 0,0

Amortering av skulder för finansiell leasing -2,1 -1,4 -2,1 -1,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,6 211,8 -2,1 198,6

Bidrag till insfrastruktur

Utbetalning av bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde 13,7 -72,5 15,4 -80,5

Likvida medel vid årets början 282,3 354,8 272,4 352,9

Likvida medel vid årets slut 296,0 282,3 287,8 272,4
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EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 18

Årets resultat 122,6 81,0 116,1 72,4

Resultatutjämningsreserv 29,5 29,5 29,5 29,5

Övrigt eget kapital 1 129,0 950,6 956,3 883,7

Summa eget kapital 1 281,1 1 061,1 1 101,9 985,6

Avsättningar 19

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 167,1 157,5 150,7 138,2

Andra avsättningar 70,2 140,4 10,6 11,4

Summa avsättningar  237,3 297,9 161,3 149,6

Skulder

Långfristiga skulder 20 1 803,9 1 828,8 698,7 732,3

Kortfristiga skulder 21 698,7 597,7 662,2 542,2

Summa skulder 2 502,6 2 426,5 1 360,9 1 274,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 021,0 3 785,5 2 624,1 2 409,7

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 0 0 0 0

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
   skulderna eller avsättningarna 23 559,5 579,9 559,5 579,9

   Övriga ansvarsförbindelser 24 30,3 27,7 1 190,7 1 166,2

BALANSRÄKNING (Mkr)

                          Kommunkoncernen Kommunen

TILLGÅNGAR Not 2020 2019 2020 2019
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,5 0,7 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 2 679,5 2 634,7 1 416,2 1 600,9

  Maskiner och inventarier 12 692,8 479,4 53,2 42,8

Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 13 176,7 176,3 192,9 372,0

Summa anläggningstillgångar 3 549,5 3 291,1 1 662,3 2 015,7

Bidrag till infrastruktur 14 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsättningstillgångar

Förråd med mera 15 10,0 10,0 4,3 2,8

Fordringar 16 165,5 202,1 669,7 118,8

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 17 296,0 282,3 287,8 272,4

Summa omsättningstillgångar 471,5  494,4 961,8 394,0

Summa tillgångar 4 021,0 3 785,5 2 624,1 2 409,7
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Koncern Kommun

RESULTATRÄKNING 2020 Justerad 
ÅR 2019 Enl ÅR 2019 2020 Justerad

ÅR 2019
Enl ÅR
2019

Verksamhetens intäkter 915,9 790,7 791,0 407,1 442,5 442,8

Verksamhetens nettokostnader -1 576,6 -1 548,5 -1 548,2 -1 618,3 -1 586,6 -1 586,3

Verksamhetens resultat 126,2 78,6   78,9 84,5 40,5 40,8

Resultat efter finansiella poster 122,6 81,0 81,3 116,1 72,4 72,7

Årets resultat 122,6 81,0 81,3 116,1 72,4 72,7

KASSAFLÖDESANALYS

Årets resultat 122,6 81,0 81,3 116,1 72,4 72,7

Justering för ej likvidpåv poster 698,4 157,4 157,1 116,1 72,8 71,5

BALANSRÄKNING EGET KAPITAL 2020 IB 2020 Enl ÅR
UB 2020

2020 IB 2020 Enl ÅR
UB 2020

Årets resultat 122,6 81,0 81,3 116,1 72,4 72,7

Resultatutjämningsreserv 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

Övrigt eget kapital 1 129,0 950,6 944,1 956,3 883,7 877,2

Summa eget kapital 1 281,1 1 061,1 1 054,9 1 101,9 985,6 979,4

Långfristiga skulder 1 803,9 1 828,8 1 835,0 698,7 732,3 738,5

Summa skulder 2 502,6 2 426,5 2 432,7 1 359,4 1 274,5 1 280,7

STRUKTUR PÅ NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3-9 Noter till resultaträkningen

Not 10 Noter till kassaflödesanalysen

Not 11-24 Noter till balansräkningen

Not 25 Leasing 

Not 26 Upplysning om upprättade särredovisningar

Not 27 Upplysningar om kostnader för redovisningsrevision

NOTER

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER
REGLERING
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: LKBR 4:3, 9:3,4,6,14,15,16 och 
RKR R2-12, RKR R14, RKR R16

GOD REDOVISNINGSSED
I redovisningen har lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) följts och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning tillämpats.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER - INTÄKTER
Investeringsbidrag redovisas från och med 2020-01-01 i enlighet med RKR R2 Intäkter. Det är numera endast 
offentliga bidrag som periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Jämförelsetalen i resultat-, balansräkning 
och noter har omräknats. Effekten av förändrade redovisningsprinciper innebär att tidigare erhållna icke offent-
liga bidrag har återförts och minskat långfristiga skulder med 6,2 Mkr och påverkat genomminskade intäkter för 
2019 med 0,3 Mkr. Intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-
ras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Nedan visas summariskt de poster som förändrats i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med 
anledning av den ändrade redovisningsprincipen. Även tillhörande noter har räknats om.
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KOMMUNKONCERN OCH SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

VÄRDERINGS- OCH OMRÄKNINGSPRINCIPER

BOLAG ÄGARANDEL, %
Köpings Bostadsbolag KBAB) 100,0

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) 100,0

Köping Rådhus AB 100,0

Mälarhamnar AB 45,0

Kungsörs Grus AB 25,0

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 56,0

Mälarenergi Elnät AB 14,7

Vafab Miljö Kommunalförbund 8,2

KOMMUNKONCERNEN BESTÅR AV FÖLJANDE
KOMMUNALA KONCERNFÖRETAG:

Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB utökade sin verksamhet 
genom att kommunens VA-verk-
samhet och tekniska verksamhet 
överfördes till bolaget. Anlägg-
ningstillgångar för VA-verksam-
heten för 338 Mkr motsvarande 
bokförda värdet såldes till VME 
mot en fordran på bolaget.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgång-
ar tas upp till anskaffningsvärde 
minus avskrivning samt eventuell 
nedskrivning och skrivs av linjärt. 

Materiella anläggningstillgångar 
upptas till anskaffningsvärde 
minus avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. Avskrivning sker 
linjärt för de anläggningstillgångar 
som är utsatta för värdeminsk-
ning. Komponentredovisning 
tillämpas för byggnader och tek-
niska anläggningar vilket innebär 
att avskrivningar görs separat för 
komponenter där skillnaden i för-
brukning bedömts vara väsentlig. 
En samlad bedömning av nytt-
jandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Omprövning av 
nyttjandeperioden görs om det 
finns skäl som visar att det krävs 

Den 21 december bildades Köping 
Rådhus AB. Kommunens aktier i 
Köpings Bostads AB 30,9 Mkr och 
Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB 148,3 Mkr har sålts till 
det nya dotterbolaget för bokförda 
värden mot en fordran på bolaget. 
Fordran ska kvittas mot aktier i 
det nya dotterbolaget vid årsstäm-
man under 2021.

Mälarenergi Elnät AB och Vafab 
Miljö Kommunalförbund ingår 
inte i de sammanställda räkenska-
perna då kommunens ägarandel i 
dessa koncernföretag understiger 
de 20 procent vilket är den pro-
centsats som definierats för att ett 
bolag ska ingå i de sammanställda 
räkenskaperna för kommunen. 

NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER (forts.)

till exempel organisations- och 
verksamhetsförändringar eller 
teknikskiften.    

Korttidsinventarier med en ekono-
misk livslängd på max tre år och 
inventarier av mindre värde, max 
ett halvt prisbasbeloppn kostnads-
förs direkt. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar och övriga kort-
fristiga fordringar är upptagna 
till det belopp som de beräknas 
inflyta.

Exploateringsmark som utförts 
sedan 2019 och avses att säljas har 
klassificerats som omsättnings-
tillgång i balansräkningen och är 
bokförd till anskaffningsvärdet. 
Tomterna värderas kollektivt per 
exploateringsetapp och fördelas 

per tomt.

SKULDER OCH
AVSÄTTNINGAR
Anslutningsavgifter för vatten- 
och avloppsverksamheten tas 
upp som en förutbetald intäkt 
och redovisas bland långfristiga 
skulder. De periodiseras och 
intäktsförs linjärt över anläggning-
arnas nyttjandeperiod. Anslut-
ningsavgifterna har ett vägt snitt 
på 36 år, förutom för verksamhets-
område Sundänge där det är 50 år. 
VA-verksamheten har övergått till 
VME från 2020.

Kommunen har bara förpliktelser 
för särskild avtals-/ålderspension 
som regleras enligt RIPS och be-
räknas av KPA. För personer med 
samordningsklausul utgår beräk-
ningarna från de förhållanden som 
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Kommunkoncern Kommun

NOT 3 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 76,9 70,9 20,1 21,8

Taxor och avgifter 226,1 205,9 43,9 98,9

Hyror och arrenden 290,9 256,1 49,9 41,4

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 201,8 156,5 201,6 156,2

EU-bidrag 0,6 0,7 0,6 0,7

Övriga bidrag 10,0 10,2 8,6 10,2

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 95,6 83,2 79,9 113,2

Intäkter från exploateringsverksamhet 2,3 0,0 2,3 0,0

Övriga intäkter 11,7 7,2 0,2 0,1

Summa verksamhetens intäkter  915,9 790,7  407,1 442,5

Justeringar gjorda inom koncernnoten för 2019. 

REGLERING
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R1

NOT 2 - UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (Mkr)

REGLERING
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R2, RKR R9

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
En post betraktas som en jämförelsestörande post när den uppgår till ett väsentligt belopp samt är av ett 
sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. När dessa poster förekommer redovisas de i 
not till respektive post i de finansiella rapporterna. Inga poster har bedömts vara jämförelsestörande 2019 eller 
2020. 

är kända vid bokslutstillfället. 
Avsättning för pensioner värderas 
enligt RIPS i enlighet med RKR 
R10. Bland ansvarsförbindelser 
återfinns borgensåtaganden och 
den del av pensionsåtagandena 
som är äldre än 1998.

Under andra avsättningar åter-
finns det solidariska åtagandet av 
medlemskommunerna för kom-
mande utbetalningar för särskild 
avtalspension till kommunalför-
bundet, den är värderad enligt 
RIPS och beräknad av KPA.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
OCH FINANSIELLA SKULDER
Kommunen har inga finansiella 
instrument som innehas för att 

generera avkastning eller värde-
stegring. De finansiella anlägg-
ningstillgångarna utgörs främst av 
aktier i kommunkoncernföretag 
och värderas till anskaffnings-
värde. Räntebärande finansiella 
anläggningstillgångar utgörs 
av förlagslån och redovisas till 
anskaffningsvärde. Kommunen 
har finansiella skulder bestående 
av långfristiga skulder som består 
av lån och offentliga investerings-
bidrag/anslutningsavgifter som re-
dovisas utifrån ursprungligt värde. 
Lån som ska omsättas betraktas 
som långfristiga.

LEASING
I noten leasing uppdelas avtalen 
i finansiella eller operationella 

utifrån avtalens ekonomiska inne-
börd. I operationell leasing ingår 
främst transportmedel, moduler, 
datorer/skrivare och finansiell 
leasing omfattar främst transport-
medel.
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Kommunkoncern Kommun

NOT 5 2020 2019 2020 2019

Av- och nedskrivningar

Byggnader och anläggningar 106,6 98,1 36,7 44,0

Maskiner och inventarier 38,0 59,2 11,5 11,3

Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående 0,0 6,4 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avskrivningar  144,6 163,7 48,2 55,3

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R3, RKR R4, RKR R6

Kommunkoncern Kommun

NOT 6 2020 2019 2020 2019

Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 232,4 1 231,5 1 232,4 1 231,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -18,7 -11,3 -18,7 -11,3

Slutavräkningsdifferens föregående år -6,4 0,6 -6,4 0,6

Summa skatteintäkter 1 207,3 1 220,8 1 207,3 1 220,8

Ny preliminär slutavräkning från februari skulle ge en positiv avräkning på 223 kronor per invånare eller 5,8 Mkr för 2020.

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R2

Kommunkoncern Kommun

NOT 4 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 1 383,5 1 324,2 1 276,1 1 253,4

Pensionskostnader 113,4 112,5 110,4 114,2

Lämnade bidrag 55,1 58,6 55,1 58,6

Köp av huvudverksamhet 228,3 113,8 149,8 113,3

Hyror, arrenden, leasing 57,4 53,7 177,8 203,4

Bolagsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Material, avgifter, tjänster samt övriga kostnader 510,2 512,8 208,0 230,9

Summa verksamhetens kostnader 2 347,9 2 175,5 1 977,2 1 973,8

Justeringar gjorda inom koncernnoten för 2019.

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R16
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Kommunkoncern Kommun

NOT 7 2020 2019 2020 2019

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 293,1 282,6 293,1 282,6

Regleringsbidrag 26,8 18,4 26,8 18,4

Kostnadsutjämning 44,7 17,0 44,7 17,0

Bidrag för LSS-utjämning 23,3 26,2 23,3 26,2

Kommunal fastighetsavgift 51,8 49,5 51,8 49,5

Övriga generella bidrag från staten 55,8 12,6 55,8 12,6

Summa generella statsbidrag och utjämning 495,5 406,3 495,5 406,3

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 6+7 1 702,8 1 627,1 1 702,8 1 627,1

Avräkningsbelopp per invånare

Slutavräkning -244 -37

Preliminär avräkning -715 -430

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R2

Kommunkoncern Kommun

NOT 8 2020 2019 2020 2019

Finansiella intäkter

Ränteintäkter på lånefordringar 9,4 11,8 10,2 8,9

Utdelningar på aktier och andelar, koncernföretag 0,0 0,0 16,2 17,5

Utdelningar, övriga 4,2 3,3 4,2 3,3

Kommunal borgensavgift 0,0 0,0 5,4 4,0

Övriga finansiella intäkter 1,6 9,7 1,5 3,3

Summa finansiella intäkter 15,2 24,8 37,5 37,0

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: LKBR 9 kap. 7 § och RKR R2, RKR R7

Kommunkoncern Kommun

NOT 9 2020 2019 2020 2019

Finansiella kostnader

Räntekostnader på lån 14,7 18,5 2,6 1,7

Finansiell kostnad för pensionsavsättningar 3,1 3,7 3,1 3,2

Övriga finansiella kostnader 1,0 0,2 0,2 0,2

Summa finansiella kostnader 18,8 22,4 5,9 5,1

Genomsnittlig upplåningsränta, % 0,38 0,30

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R7, RKR R8
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Kommunkoncern Kommun

NOT 10 2020 2019 2020 2019

Ej likviditetspåverkande poster

Avskrivningar 144,7 139,3 48,2 55,3

Nedskrivningar/överavskrivningar 0,0 21,4 0,0 0,0

Utrangeringar 1,1 0,0 0,0 0,0

Gjorda avsättningar 11,6 15,0 11,6 15,0

Upplösning av offentliga investeringsbidrag/VA-anslutn avg -0,3 -0,3 -1,1

Exploatering 1,9 1,9 2,4

Bokfört värde, försäljningar 3,4 3,4 0,8

Försäljning anläggningstillgångar för VA till VME, netto 337,8 337,8 0,0

Försäljning av kommunkoncernföretag till Rådhuset AB 179,2 179,2 0,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 19,0 -18,3 0,5 0,4

Summa ej likvidpåverkande poster 698,4 157,4 582,3 72,8

Upplysning om räntor och utdelningar

I kassaflödesanalysen inom den löpande verksamheten

Ingår erhållen ränta med 9,4 11,8 10,2 8,9

Ingår erhållna utdelningar med 4,2 3,3 20,4 20,8

Ingår betald ränta med 14,8 18,5 2,6 1,7

Ingår betald inkomstskatt med 0,0 0,0 0,0 0,0

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R13

NOTER TILL KASSAFLÖDESRAPPORT (Mkr)
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Kommunkoncern Kommun

NOT 11 2020 2019 2020 2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 4 148,0 4 204,5 2 038,9 2 376,8

Ackumulerade avskrivningar -1 468,5 -1 569,8 -622,7 -775,9

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 2 679,5 2 634,7 1 416,2 1 600,9

Redovisat värde 1 januari 2 634,7 2 268,5 1 600,9 1 212,3

Årets investeringar 483,8 489,7 224,2 433,1

Erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljningar -372,2 -22,9 -372,2 -0,6

Utrangeringar -2,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -88,7 -88,7 -36,7 -43,9

Årets nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Överföring mellan tillgångstyp, övrig förändring 23,9 -11,9 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december 2 679,5 2 634,7 1 416,2 1 600,9

därav:

Markreserv 30,0 15,4

Verksamhetsfastigheter 737,0 336,3

Fastigheter för affärsverksamhet 30,3 365,8

Publika fastigheter 184,4 163,2

Fastigheter för annan verksamhet 113,8 54,2

Pågående arbeten 320,7 666,0

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar per typ 2 679,5 2 634,7 1 416,2 1 600,9

Genomsnittlig nyttjandeperiod, /år 30 30 32 34

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R4, RKR R5, RKR R6

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN (Mkr)
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Kommunkoncern Kommun

NOT 12 2020 2019 2020 2019

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 125,3 851,4 132,6 111,0

Ackumulerade avskrivningar -432,5 -372,0 -79,4 -68,2

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 692,8 479,4 53,2 42,8

Redovisat värde 1 januari 479,4 461,5 42,8 44,1

Årets investeringar 265,4 31,7 22,0 10,0

Försäljning -4,0 0,0 -0,4 0,0

Utrangeringar 0,0 -0,2 0,0 0,0

Omklassificeringar 5,3 35,6 0,0 0,0

Årets avskrivningar -53,3 -49,2 -11,2 -11,3

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa redovisat värde 31 december  692,8  479,4 53,2 42,8

Därav finansiell leasing 6,5 6,4

Genomsnittlig nyttjandeperiod, /år 13 10 9 8

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R4, RKR R5, RKR R6

Kommunkoncern Kommun

NOT 13 2020 2019 2020 2019

Finansiella anläggningstillgångar

Redovisat värde 1 januari 176,3 177,5 372,0 372,0

Årets anskaffningar 0,4 0,0 0,1 0,0

Försäljningar 0,0 0,0 -179,2 0,0

Nedskrivningar 0,0 -1,2 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december 176,7 176,3 192,9 372,0

Aktier

Köpings Bostads AB 0,0 30,9

Mälarhamnar AB 22,6 22,6

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB 0,0 148,3

Köping Rådhus AB 0,1 0,0

Kungsörs Grus AB 0,1 0,1

Mälarenergi Elnät AB 54,7 54,7 54,7 54,7

Summa aktier    54,7  54,7 77,5 256,6

Aktier i Köping bostads AB och Västra Mälardalens Energi & Miljö AB har sålts för bokförda värdet till det nybildade bolaget 
Köping Rådhus AB. Köpings kommun har en fordran på Köping Rådhus AB som ska kvittas mot aktier i bolaget 2021.

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R7
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Kommunkoncern Kommun

NOT 14 2020 2019 2020 2019

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunen har inga aktiverade bidrag till infrastruktur

Kommunkoncern Kommun

NOT 15 2020 2019 2020 2019

Förråd, med mera

Exploateringsfastigheter 4,2 2,4 4,2 2,4

Lager guldur, vaser 0,1 0,4 0,1 0,4

Övrigt 5,7 7,2 0,0 0,0

Summa förråd, med mera 10,0 10,0 4,3 2,8

Kommunkoncern Kommun

NOT 13 (FORTS.) 2020 2019 2020 2019

Andelar

Köpings Folkets Husförening 0,7 0,7 0,7 0,7

Bostadsrätter med mera 0,2 0,2 0,2 0,2

Kommuninvest 21,0 16,0 21,0 16,0

Summa andelar    21,9  16,9 21,9 16,9

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt insatskapital. Insatskapitalet har förändrats med årlig insats om 
6,6 Mkr och insatsemission om 0,3 Mkr. Kommunens totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår 2020 12 31 
till 27,8 Mkr. Årets ökning är en överinsats på 5,0 Mkr.

Obligationer, förlagsbevis med mera

Förlagslån, Kommuninvest 0,0 5,0 0,0 5,0

Summa obligationer, förlagsbevis 0,0 5,0 0,0 5,0

Långfristiga fordringar

Förlagslån VMN AB 88,2 88,2 88,2 88,2

VafabMiljö Kommunalförbund 5,3 5,3 5,3 5,3

Övrigt 6,4 6,2 0,0 0,0

Summa långfristiga fordringar 99,9 99,7 93,5 93,5

Summa finansiella anläggningstillgångar 176,7 176,3 192,9 372,0

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R7
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Kommunkoncern Kommun

NOT 16 2020 2019 2020 2019

Fordringar

Fordran hos staten 53,7 34,9 53,1 33,8

Kundfordringar 33,1 112,8 37,0 37,6

Momsfordran, Ludvikamoms 20,1 12,3 18,9 12,3

Upplupna skatteintäkter 0,1 1,3 0,0 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37,3 31,9 26,4 27,0

Övriga fordringar 21,2 8,9 534,3 8,1

Summa fordringar 165,5 202,1 669,7 118,8

I övriga fordringar 2020 ingår fordran på Köping Rådhus AB, med 179,2 Mkr och fordran på VME för VA-verksamheten gentemot 
VME 340,7 Mkr.

Kommunkoncern Kommun

NOT 17 2020 2019 2020 2019

Kassa och bank

Kassa 0,1 0,1 0,1 0,1

Bank (koncernkonto mm) 295,9 282,2 287,7 272,3

Summa kassa och bank 296,0 282,3 287,8 272,4

Kommunkoncern Kommun

NOT 18 2020 2019 2020 2019

Eget kapital

Ingående eget kapital 1 054,9 1 016,4 979,4 906,3

Hultgrens fond 0,2 0,4 0,2 0,4

Årets resultat 122,6 81,3 116,1 72,7

Bokat direkt mot eget kapital, bortbokn
ej offent investeringsbidrag 49,8 0,0 6,2 0,0

Justerat eget kapital 53,6 -43,2 0,0 0,0

Summa eget kapital 1 281,1  1 054,9 1 101,9 979,4

Justering av årets resultat -0,3 -0,3

Justering övrigt eget kapital från förutbetalda intäkter not 20 6,5 6,5

Ny IB efter ändring av redovisningsprincip 1 061,1 985,6

Se även Not 1 under ändrade redovisningsprinciper.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KOMMUNEN Årets resultat
Resultatut-

jämnings
reserv

Övrigt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Utgående balans enligt 2019-års årsredovisning 72,7 29,5 877,2 979,4

Hultgrens fond 0,0 0,2 0,2

Justering ändrad redov princip för icke offentliga investerings-
bidrag -0,3 6,5 6,2

Disposition föregående års resultat -72,4 72,4 0,0

Årets resultat 2020 116,1 0,0 116,1

Summa eget kapital 116,1  29,5 956,3 1 101,9



Köpings kommun - årsredovisning 2020

89

Kommunkoncern Kommun

NOT 19 2020 2019 2020 2019

Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser

Ingående avsättning 138,2 119,4

Nyintjänad pension, varav 14,3 16,3

     förmånsbestämd ålderspension 13,6 15,1

     särskild avtalspension 0,0 0,0

     efterlevandepension 0,7 0,0

     PA-KL 0,0 1,2

Årets pensionsutbetalningar -4,5 -4,0

Ränte- och basbeloppsändringar 3,1 3,2

Övrig post -2,9 -0,3

Förändring av löneskatt 2,5 3,6

Redovisat värde 31 december 167,1 157,5 150,7 138,2

därav:

Pensionsbehållning 1,8 1,9

Förmånsbestämd ålderspension 110,7 98,4

Särskild avtalspension 1,8 2,2

Efterlevandepension 1,2 0,7

PA-KL och äldre avtal 5,7 8,0

Summa pensioner 121,2 111,2

Löneskatt 29,5 27,0

Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt 167,1 157,5 150,7 138,2

I avsättningen ingår OPF-KL med 0,2 Mkr respektive 0,3 Mkr

Antal visstidsförordnanden för pensioner

Förtroendevalda (pension enligt PBF) 4 4

Tjänstemän 0 0

Aktualiseringsgrad 96,0% 96,0%

Andra avsättningar

Redovisat värde övriga avsättningar 1 januari 11,4 15,2

SAP-skuld VMKF -0,8 -3,8

Summa andra avsättningar 70,2 140,4 10,6 11,4

Summa avsättningar 237,3 297,9 161,3 149,6



RÄKENSKAPER

90

Kommunkoncern Kommun

NOT 20 2020 2019 2020 2019

Långfristiga skulder

Långfristig upplåning 1 793,6 1 784,5 688,0 688,0 

Finansiell leasing 6,4 6,4 6,8 6,4

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter
(Ingår i försäljning av VA-verksamhet till VME 2020.) 0,0 33,7 0,0 33,7

Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag
(Ändrad redovisningsprincip; minskad för ej offentliga investeringsbi-
drag med 6,2 Mkr 2019.)

3,9 4,2 3,9 4,2

Summa långfristiga skulder 1 803,9 1 828,8 698,7 732,3

Kreditgivare

Kommuninvest 1 715,2 1 762,5 688,0 688,0

Övriga 78,4 22,0

Summa 1 793,6 1 784,5 688,0 688,0

Uppgifter om upplåning

Genomsnittlig ränta, % 0,82 0,95 0,38 0,30

Genomsnittlig ränta, % exklusive derivat 0,46 0,45 0,38 0,30

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,33 2,87 2,79 3,50

Kapitalförfall andel av lån

0-1 år, % 24 17 - 6

1-3 år, % 47 36 65 28

3-5 år, % 28 46 35 67

5-10 år, % 1 2

Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat, /år 1,79 1,86 1,67 1,81

Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat, /år 1,49 1,62 1,67 1,81

De offentliga investeringsbidragen periodiseras på 22 år som är lika med nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser. 
Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 36 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden. 

Kommentar: Uppgifter om upplåning och kapitalförfall avser endast kreditgivare Kommuninvest.

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R7, RKR R8
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Kommunkoncern Kommun

NOT 21 2020 2019 2020 2019

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 171,0 123,4 104,4 83,9

Semester- och övertidsskuld samt retroaktiva löner 78,2 63,7 69,9 56,6

Upplupna sociala avgifter 55,4 48,9 54,6 47,3

Upplupen pension, avgiftsbestämd 44,8 43,7 41,2 42,4

Upplupen löneskatt 13,9 13,1 11,7 11,6

Personalens källskatt 25,1 26,7 22,5 20,6

Skulder till staten 3,9 2,8 3,9 2,8

Aktuella skatteskulder 7,0 4,2 0,0 0,0

Momsskulder 0,9 2,0 0,9 2,0

Förutbetalda skatteintäkter 36,4 12,2 36,4 12,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25,2 73,2 9,3 7,3

Avräkning koncernkonto 0,0 0,0 178,8 128,6

Övriga kortfristiga skulder 143,8 141,9 128,6 126,9 

Certifikatlån 93,1 41,9 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder 698,7 597,7 662,2 542,2

Justeringar gjorda inom koncernnoten för 2019

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R7, RKR R8

NOT 22 - PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
SÄKERHETER
REGLERING
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R9

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
Pantbrev och bostadsrättsbevis emottagna på grund av borgensansvar samt pantbrev avseende övertagna fast-
ighetslån, för fastigheter ägda av Köpings Bostads AB finns på 67,3 Mkr, men dessa är inte utnyttjade.
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Kommunkoncern Kommun

NOT 23 2020 2019 2020 2019

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse 466,7 478,5 466,7 478,5

Ränteuppräkning 3,1 3,2 3,1 3,2

Basbeloppsuppräkning 11,1 11,8 11,1 11,8

Årets utbetalningar -27,9 -27,3 -27,9 -27,3

Övrig post -2,7 0,5 -2,7 0,5

Summa pensionsförpliktelser 450,3 466,7 450,3 466,7

Löneskatt 109,2 113,2 109,2 113,2

Summa utgående pensionsansvarsförbindelse 559,5  579,9 559,5  579,9

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: LKBR 9 kap. 11 §, RKR R9, RKR R10

SOLIDARISK BORGEN KOMMUNINVEST
Köpings kommun har i november 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 
2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Köpings kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229,8 
Mkr och totala tillgångar till 525 483,4 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 0,40 
procent eller 2 000,0 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 0,39 procent eller 2 083,0 Mkr.

Kommunkoncern Kommun

NOT 24 2020 2019 2020 2019

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtagande

Köpings Bostads AB 0,0 0,0 790,0 766,9

Västra Mälardalens kommunalförbund 0,0 0,0 33,7 37,6

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 0,0 0,0 321,7 323,8

Mälarhamnar AB 0,0 0,0 15,0 10,2

Vafab Miljö Kommunalförbund 21,8 19,0 21,8 19,0

Borgen för kreditgaranti 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgen för egnahem 0,0 0,1 0,0 0,1

Borgen bostads- och bottenlån 0,6 0,6 0,6 0,6

Borgen föreningar 7,9 8,0 7,9 8,0

Summa borgenansvar 30,3 27,7 1 190,7 1 166,2

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R9
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Kommunkoncern Kommun

NOT 25 2020 2019 2020 2019

Leasing

Finansiella leasingavtal

Totala minimileaseavgifter 6,9 6,6

Nuvärde minimileaseavgifter 6,8 6,5

   Därav betalningar inom 1 år 2,1 1,8

   Därav betalningar inom 1-5 år 4,6 4,7

   Därav betalningar senare än 5 år 0,0 0,0

Operationella leasingavtal, minimileaseavgifter

Årets kostnader 20,8 20,2

Betalningar inom 1 år 16,7 16,3

Betalningar inom 1-5 år 21,7 16,6

Betalningar senare än 5 år 0,0 0,0

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: RKR R5

Kommunkoncern Kommun

NOT 27 2020 2019 2020 2019

Kostnad för räkenskapsrevision, tkr

Kostnad för räkenskapsrevision 790 610 95 105

Kostnad för övrig revision 1 036 979 591 747

REGLERING 
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: LKBR 9 kap. 13 § och RKR R18

NOT 26 - UPPLYSNING OM UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR

REGLERING
Relevanta bestämmelser som påverkar innehållet i noten finns bland annat i: LKBR 9 kap. 5 § och RKR R18

SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisningar som upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster finns tillgängliga hos Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, telefon 0221-670610,
www.vme.se 

Särredovisning som upprättats enligt ellagen (1997:857) finns tillgänglig hos Mälarenergi Elnät AB, telefon
021-395050, www.malarenergi.se
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DEFINITIONER
AKTUALISERINGSGRAD
Den andel av personakterna för 
anställd personal som är uppda-
terad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för sta-
digvarande bruk i verksamheten, 
till exempel byggnader. Kan även 
vara immateriella så som goodwill 
eller finansiella som till exempel 
aktier.

AVKASTNING PÅ EGET
KAPITAL (1) RESPEKTIVE
TOTALT KAPITAL (2)
1) Årets resultat i procent av eget 
kapital.
2) Verksamhetens nettokostnad 
plus finansiella intäkter i procent 
av totala tillgångar.

AVSKRIVNING ENLIGT PLAN
En anläggningstillgångs totala 
utgift fördelas ut som kostnader 
över det antal år som tillgången 
beräknas nyttjas i verksamheten.

BALANSRÄKNING
En sammanställning av tillgångar, 
eget kapital, avsättningar och skul-
der på balansdagen, det vill säga 
redovisningsperiodens sista dag.

DERIVATINSTRUMENT
Finansiellt instrument vars värde 
beror på en annan, underliggande 
vara. Derivatinstrument används 
för att hantera kurs- och ränteris-
ker. Vanliga derivatinstrument är 
optioner, terminer och swappar.

EGET KAPITAL
Skillnaden mellan tillgångar och 
skulder utgör eget kapital och 
visar hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med egna medel.

ELIMINERING
Innebär att interna poster tas 
bort, så att uppgifter om intäkter, 
kostnader, fordringar och skulder 
endast innehåller externa poster.

EMISSION
När nya obligationer/certifikat ges 
ut till försäljning.

FINANSNETTO
Skillnad mellan posterna för 
finansiella intäkter och finansiella 
kostnader i resultaträkningen.

GENOMSNITTLIG
NYTTJANDEPERIOD
Anskaffningsvärde för tillgångar 
som är föremål för avskrivning/
årets avskrivningskostnader.

JÄMFÖRELSEGRUPPEN
I årsredovisningen används en 
grupp kommuner för jämförelser 
av finansiella nyckeltal. Sveriges 
kommuner och regioner har tagit 
fram metoder för likhetsjämfö-
relser. I detta fall har invånare, 
skattekraft och strukturkostnader 
vägts ihop.

KASSAFLÖDESANALYS
Visar förändringen av de likvida 
medlen under en viss period. 
Summan av in- och utbetalningar 
utgör periodens totala kassaflöde.

KONSOLIDERING
Innebär att finansiella rapporter 
från ett moderbolag och (minst) 
ett ägt bolag sammanfogas till en 
gemensam koncernrapport.

MKR
Mkr är lika med miljoner kronor.

NETTOINVESTERING
Investeringsutgifter med avdrag 
för offentliga investeringsbidrag.

NETTOKOSTNADSANDEL
Nettokostnader i procent av 
skatteintäkter och kommunaleko-
nomisk utjämning.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som inte är avsedda för 
stadigvarande bruk eller innehav 
är omsättningstillgångar, till ex-
empel likvida medel och kortfristi-
ga fordringar.

RESULTATRÄKNING
En sammanställning av resultat-
konton i bokföringen, som visar 
verksamhetens intäkter och kost-
nader som ger saldot för periodens 
resultat.

RÄNTESWAP
Avtal mellan två parter om en 
utväxling eller ett byte av räntebe-
talningar under en given löptid.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
Resultat före extra ordinära poster 
plus avskrivningar dividerat med 
nettoinvesteringar.

SKATTEINTÄKTSUTVECKLING
Utveckling av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning.

SOLIDITET
Soliditet enligt balansräkningen
Eget kapital dividerat med totalt 
kapital.



Köpings kommun - årsredovisning 2020

95



DRIFT- & INVESTERINGS-
REDOVISNING

96

DRIFTREDOVISNING (Mkr)

Nämnd/styrelse/förvaltning
Intäkter 

2020
Intäkter 

2019
Kostnader 

2020
Kostnader 

2019
Netto 
2020

Netto 
2019

Budget 
2020

Budgetavvikelse
2020

Kommunfullmäktige 0 0 2,4 2,8 2,4 2,8 2,9 0,5

Kommunstyrelsen 0 0 4,4 4,9 4,4 4,9 4,6 0,2

   Kommunledningsförvaltningen -9,2 -8,3 57,9 49,6 48,7 41,3 51,5 2,8

     Teknisk verksamhet -14,8 -89,7 65,3 137,6 50,5 47,9 54,6 4,1

          Vatten och avlopp, tom 2019 0 -57,0 0 59,4 0 2,4 0 0

     Västra Mälardalens
     Kommunalförbund -0,4 -0,5 24,9 27,0 24,5 26,5 24,4 -0,1

     Samhällsbyggnadsförvaltningen 
     Mark & fastighet -38,2 -31,6 118,1 102,7 79,9 71,1 78,1 -1,8

Summa kommunstyrelsen -62,6 -187,1 273,0 384,0 210,4 196,9 216,1  5,7

Samhällsbyggnadsnämnden -11,4 -9,3 38,4 34,0 27,0 24,7 27,5 0,5

Kultur- och folkhälsonämnden* -8,6 -11,0 70,4 71,0 61,8 60,0 62,0 0,2

Vård- och omsorgsnämnden -116,9 -85,9 666,0 627,3 549,1 541,4 564,5 15,4

Utbildningsnämnden* -180,2 -177,9 790,4 769,2 610,2 591,3 619,0 8,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden -54,8 -66,5 214,3 220,1 159,5 153,6 160,4 0,9

Valnämnden 0 -0,6 0 0,6 0 0,0 0 0

Gemensam överförmyndarnämnd -6,1 -6,3 9,4 9,6 3,3 3,3 3,5 0,2

Kommunrevision 0 0 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 0,1

Summa styrelse/nämnder -440,6 -544,6 2 062,6 2 116,7 1 622,0 1 572,1 1 653,8  31,8

Intresseföretag, finansförvaltningen -25,7 -24,8 4,3 3,8 -21,4 -21,0 -11,9 9,5

Verksamhetskostnader 
finansförvaltningen -8,2 -2,9 18,2 -3,9 10,0 -6,8 4,5 -5,5

Ofördelad budget för
kapitalkostnader 7,1 7,1

Summa inklusive verksamhet 
tillhörande finans -474,5 -572,3 2 085,1 2 116,6 1 610,6 1 544,3 1 653,5  42,9

Finansiering

Skatter, generella statsbidrag
och utjämning -1 702,8 -1 627,1 0 0 -1 702,8 -1 627,1 -1 669,9 32,9

Personalförsäkringar och pension -406,9 -375,5 405,5 411,1 -1,4 35,6 21,3 22,7

Räntenetto -11,7 -12,2 5,0 4,8 -6,7 -7,4 1,9 8,6

Interna räntor -15,8 -18,2 0 0 -15,8 -18,2 -19,4 -3,6

Anslag för bl a ombudgeteringar, 
oförutsett, lönereserv 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa finansiering -2 137,2 -2 033,0 410,5 415,9 -1 726,7 -1 617,1 -1 666,1  60,6

Summa styrelse, nämnder
och finansiering -2 611,7 -2 605,3 2 495,6 2 532,5 -116,1 -72,8 -12,6 103,5

* Budgetansvaret för de kommunägda skol-, förskole-, samt fritids- och kulturlokalerna har samhällsbyggnadsförvaltningen. I sammanställningen har kostnaderna för dessa 
lokaler inte fördelats. Om fördelning gjorts skulle lokalkostnaderna för följande nämnder blivit: Kultur- och Folkhälsonämnden 9,8 Mkr och Utbildningsnämnden 75,1 Mkr.
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Verksamhet, Mkr
Intäkt 
2020

Intäkt 
2019

Kostnad  
2020

Kostnad 
2019

Netto
2020

Netto 
2019

Budget
2020

Budgetavvikelse 
2020

Politisk verksamhet 6,1 6,9 -22,0 -24,9 -15,9 -18,0 -18,1 2,2

Infrastruktur, skydd mm 28,2 34,3 -125,0 -125,8 -96,8 -91,5 -103,0 6,2

Fritid och kultur 8,7 11,1 -82,7 -77,4 -74,0 -66,3 -74,0 0,0

Pedagogisk verksamhet 198,3 192,0 -902,0 -873,0 -703,7 -681,0 -712,4 8,7

Vård och omsorg 130,4 97,4 -790,0 -751,0 -659,6 -653,6 -676,1 16,5

Särskilt riktade insatser 28,9 45,5 -47,5 -60,3 -18,6 -14,8 -17,9 -0,7

Affärsverksamhet 58,8 171,5 -39,0 -154,6 19,8 16,9 16,4 3,4

Gemensamma verksamheter 15,1 13,3 -76,8 -49,7 -61,7 -36,4 -68,4 6,6

Summa  474,5  572,0 -2 085,0 -2 116,7 -1 610,5 -1 544,7 -1 653,5   42,9

Justeras: Poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen:

Avskrivning 0,0 0,0 48,2 55,3 48,2 55,3

Intern ränta 0,0 0,0 15,8 18,2 15,8 18,2

Finansiella poster -25,8 -24,8 0,8 0,3 -25,0 -24,5

Personalförsäkring/pension 24,3 0,0 -22,9 -35,6 1,4 -35,6

Övriga interna poster -65,9 -104,7 65,9 104,7 0,0 0,0

Verksamhetens intäkter 
och kostnader enligt 
resultaträkningen 407,1  442,5 -1 977,2 -1 973,8 -1 570,1 -1 531,3

DRIFTREDOVISNING VERKSAMHET 

Lokalkostnader som ligger på gemensamma verksamheter har fördelats till fritid och kultur samt pedagogisk verksamhet.

KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OCH KOMMUNSTYRELSEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,7 MKR, (9,3 %)

Överskottet beror på lägre arvo-
deskostnader genom inställda 
sammanträden, samt sammanträ-
den med reducerat antal ledamö-
ter.

KOMMUNLEDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN

BUDGETÖVERSKOTT 
2,8 MKR, (5,6 %)

Kommunledningsförvaltningen 
överskott beror till större delen på 
personalvakanser.

TEKNISK VERKSAMHET

BUDGETÖVERSKOTT 
4,1 MKR, (7,5 %)

Driftverksamheten gällande park 
och gata har genererat ett över-
skott. En mild vinter resulterade i 
förhållandevis få insatser gällande 
sandning och i princip helt ute-
bliven snöröjning, detta har gett 
ett överskott på 2,1 Mkr. Vakanser 
samt mycket låga elpriser för gatu-
belysningen har gett ett överskott 
med 1,6 Mkr. Asfaltsbeläggningar 
har inte kunnat utföras enligt 
planering på grund av överprövad 
upphandling. Detta har gett ett 
budgetöverskott på 0,4 Mkr, och 
innebär att delvis kommer en ef-
tersläpning att ske av underhålls-
arbeten in på 2021.

KOMMUNALFÖRBUNDET

BUDGETUNDERSKOTT 
-0,1 MKR, (-0,4 %)

Budgetavvikelsen beror på högre 
pensionskostnader för brandmän-
nen än budgeterat.

SAMHÄLLSBYGGNAD,
MARK OCH FASTIGHET

BUDGETUNDERSKOTT 
-1,8 MKR, (-2,3 %)

Inom markförsörjning, bo-
stadsverksamhet samt hamnen 
återfinns ett överskott på 1,9 
Mkr vilket beror på personal-
vakanser samt ökade intäkter i 
hamnutvecklingsprojektet genom 
hyresintäkter från Mälarhamnar.
Inom fastighetssamordningen 
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finns ett underskott på -3,7 Mkr 
vilket beror i huvudsak på ökade 
kostnader för skötsel och drift av 
kommunens fastigheter. Under-
skottet kan härledas till en negativ 
utveckling av reparationskostna-
der, samt obudgeterade kostnader 
för skadegörelse.

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,5 MKR, (3,0 %)

Samhällsbyggnadsnämnden visar 
ett budgetöverskott med 0,3 Mkr 
som beror på lägre arvoden på 
grund av begränsning av antalet 
deltagare. Administrationens bud-
getunderskott på -0,8 Mkr kronor 
beror på ökade konsultkostnader 
för detaljplaner och strategiska 
utredningar. Miljöverksamheten 
visar på ett budgetöverskott med 
1,0 Mkr genom vakanta tjänster.

KULTUR- OCH
FOLKHÄLSONÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,2 MKR, (0,31 %)

Trots många osäkerhetsfaktorer 
uppvisas ett mindre överskott. 
Den försenade öppningen av 
den nya bad- och sporthallen 
innebar ett stort intäktsbortfall 
på -1,0 Mkr. Detta uppvägs av att 
att färre föreningar har sökt och 
blivit beviljade föreningsbidrag. 
Detta tillsammans med överskott 
på Forum gav cirka 1,0 Mkr i lägre 
kostnader. I övrigt har vakanta 
tjänster, sjukskrivningar samt in-
ställda eller framflyttade aktivite-
ter bidragit till en positiv påverkan 
på det ekonomiska resultatet.

VÅRD- OCH OMSORGS- 
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
15,4 MKR, (2,7 %)

Inom alla verksamhetsområden 
har ordinarie verksamheter fått 
anstå och minska i omfattning för 
att verksamheten ställt om till akut 
coronaverksamhet. Det nedlagda 
kostnaderna för corona uppgår 
till 37,5 Mkr, och ersättning från 

staten har erhållits med 27,5 Mkr. 
Bland de nedlagda kostnaderna 
kan nämnas en uppstart av ett 
centrallager och egentillverkning 
av skyddsutrustning. På Ängs-
lunds äldreboende skapades en 
covid-enhet. I verksamheten har 
man ökat tryggheten genom att 
anställa besöksvärdar, ordna extra 
städning, införskaffat plexiglasski-
vor samt överanställt personal för 
att snabbt klara frånvaro.

I verksamheten vård och omsorg 
för äldre har uppstått ett budgetö-
verskott med 9,3 Mkr. Huvudorsa-
ken till detta är att den beslutade 
omstruktureringen av särskilda 
boenden ej genomförts. Vidare 
har dagverksamheter stängts eller 
bedrivits i reducerad form.
 
Insatser enligt LSS/SFB (Lagen 
om stöd och service för vissa 
funktionshindrade/Socialförsäk-
ringsbalken) har gett ett överskott 
på 5,6 Mkr. Detta beroende främst 
på att en gruppbostad ej startades, 
samt att kostnaderna för personlig 
assistans minskat genom färre 
brukare, samt förbättrade rutiner 
för återsökning av ersättning från 
Försäkringskassan.

Färdtjänsten har gett ett överskott 
på 2,6 Mkr, sannolikt med anled-
ning av corona.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
8,8 MKR, (1,4 %)

Förskoleverksamheten är den 
verksamhet som har den största 
budgetavvikelsen, 7,8 Mkr. Under 
året har vårdnadshavare i större 
utsträckning haft sina barn hem-
ma från förskolan och därav har 
personalbehovet minskat.

De interkommunala ersättningar-
na på gymnasiet uppvisar ett stort 
överskott. Detta beroende på att 
färre elever från Köping studerat 
i andra kommuner och att fler 
elever från andra kommuner stu-
derade på Ullvigymnasiet. Detta 
påverkade även skolskjutsarna. 
Sammanlagt uppstod ett överskott 
på 4,0 Mkr. Detta överskott balan-

serar underskottet inom gymna-
sieskolan på 3,4 Mkr. Under året 
har verksamheten kontinuerligt 
minskat den för stora personalor-
ganisationen. Mot slutet av 2020 
var personalkostnaderna i balans 
mot budget, men underskottet 
från vårterminen kunde inte 
kompenseras.

Grundsärskolan och gymnasiesär-
skolan uppvisar underskott med 
-1,3 Mkr respektive -0,9 Mkr. Detta 
beror på ökade lokalkostnader 
samt ökade personalkostnader 
genom högre elevantal och behov 
av extra stöd. Detta kompense-
ras genom att måltidsenheten 
redovisar ett överskott på 1,6 Mkr. 
Under året har måltidsenheten 
haft stängda restauranger. Detta 
har gett lägre intäkter men också 
lägre kostnader för livsmedel och 
personal.

Grundskoleverksamheten inklu-
sive skolskjuts slutar året med ett 
överskott på 0,7 Mkr. Detta bero-
ende på att färre antal timvikarier 
har behövts under pandemin, 
samt en fortsatt hög andel obehö-
riga lärare i verksamheten.

SOCIAL- OCH ARBETS- 
MARKNADSNÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,9 MKR, (0,6 %)

Kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd ökar något (cirka 0,3 Mkr) 
i jämförelse med föregående år, 
men utvecklingstrenden är fortsatt 
positiv i förhållande till budget 
och har gett ett budgetöverskott 
på 3,1 Mkr. Antalet bidragshushåll 
har trots konjunktursvängningen  
minskat i jämförelse med före-
gående år. Däremot har andelen 
långbidragstagare och därmed 
den genomsnittliga bidragstiden 
ökat. Den förväntade kostnadsök-
ningen har dämpats genom att ar-
betsmarknadsinsatser prioriterats 
till personer med eller i risk för 
behov av försörjningsstöd. Denna 
prioritering har gett ett underskott 
på -1,0 Mkr för arbetsmarknadsåt-
gärder.
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Underskottet inom barn- och 
ungdomsvård på -4,9 Mkr avser 
personalkostnader samt ökade 
kostnader för familjehemsvård. En 
förstärkning av personalresurser-
na inom myndighetsutövningen 
har genomförts för att säkerställa 
ett rättssäkert genomförande av 
grunduppdraget. Antalet ärenden 
har ökat betydligt mellan åren 2015 
och 2019 och kvarstår på en hög 
nivå. 

Vård till vuxna med missbruks- 
och beroendeproblem redovisar 
ett budgetöverskott på 1,4 Mkr. 
Anledningen härrör sig till mins-
kade kostnader för externt köpt 
institutionsvård. Antalet personer 
har minskat och den positiva 
kostnadsutvecklingen är delvis en 
effekt av en strategisk plan för att 
ersätta institutionsvård för vuxna 
med insatser i öppenvård.

Sammantaget ger vuxenutbild-
ningens olika verksamheter en 
budgetavvikelse på 0,8 Mkr.

ÖVERFÖRMYNDAR- 
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,2 MKR, (5,7 %)

Köpings andel i den gemensamma 
överförmyndarnämnden innebär 
ett budgetöverskott beroende på 
sjukfrånvaro och vakanser.

VALNÄMNDEN

INGEN BUDGETAVVIKELSE 

Valnämnden har inte haft någon 
verksamhet under året.

REVISION

BUDGETÖVERSKOTT 
0,1 MKR, (12,5 %)

Överskottet beror på ej utnyttjad 
konsulttid och lägre arvoden.

INTRESSEFÖRETAG

BUDGETÖVERSKOTT 
9,5 MKR

Överskottet beror bland annat på 
utdelning på 4,2 Mkr från
Mälarenergi Elnät AB som inte var 
budgeterad samt högre utdelning 
från Mälarhamnar och Kungsörs 
grus än förväntat.

VERKSAMHETSKOSTNADER,
FINANSFÖRVALTNING

BUDGETÖVERSKOTT 
1,6 MKR

Det största budgetöverskottet har 
uppstått för interna kapitalkost-
nader på 7,1 Mkr på grund av lägre 
investeringar än kalkylerat. Övriga 
budgetöverskott har uppstått 
blanda annat för försäljningar, 
försäkringspremier samt momså-
tersökning. Semesterlöneskulden 
har ökat i år, detta har medfört en 
budgetavvikelse på -11,1 Mkr.

FINANSIERING

BUDGETÖVERSKOTT 
60,6 MKR

Skatter, generella statsbidrag och 
utjämning visar på budgetöver-
skott med 32,9 Mkr. Skatter har en  
avvikelse på -46,5 Mkr, vilket beror 
på att skatteintäkterna har mins-

kat i förhållande till vad som var 
budgeterat för året. Detta beror 
på ett lägre skatteunderlag främst 
genom att antalet arbetade timmar 
minskat. Generella statsbidrag 
har gett ett överskott på 79,4 Mkr. 
Det generella statsbidraget för att 
stärka välfärden ökades ytterligare 
under året på grund av corona-
pandemin. Denna ökning har gett 
ett budgetöverskott på 49,2 Mkr. 
Inkomst och kostnadsutjämnings-
bidragen har tillsammans gett ett 
överskott på cirka 30 Mkr.

Personalförsäkringar och pensi-
on har gett ett överskott på 22,7 
Mkr. Överskottet kommer sig av 
kompenserade sjuklönekostnader 
för coronapandemin.

Räntenettot visar på budgetöver-
skott med 8,6 Mkr. Överskottet 
beror främst på lägre räntekostna-
der vid upplåning, beroende på låg 
räntenivå samt senareläggning av 
investeringar.

De interna intäktsräntorna har 
varit lägre då projekt blivit för-
dröjda, vilket medfört ett budget-
underskott med -3,6 Mkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

Styrelse/nämnd/förvaltningar, Mkr Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse

Kommunstyrelse

   Kommunledningsförvaltning 0 0,3 0,3 2,6 2,3

   Teknisk verksamhet -5,1 97,2 92,1 538,0 445,9

   Samhällsbyggförvaltningen,  mark & fastighet 0 136,3 136,3 151,8 15,5

Samhällsbyggnadsnämnd 0 0,6 0,6 1,6 1,0

Kultur- och folkhälsonämnd 0 4,4 4,4 8,8 4,4

Vård- och omsorgsnämnd 0 8,0 8,0 14,4 6,4

Utbildningsnämnd 0 6,3 6,3 7,6 1,3

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 0,4 0,4 0,7 0,3

Kommunstyrelsens reserv 0 0 0 46,6 46,6

Summa styrelse och nämnder -   5,1 253,5 248,4  772,1 523,7

Varav

Ursprunglig budget 59,1

Ombudgeteringar från 2019 494,9

Nya lån, KF § 2 2020 218,1

STYRELSE, NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR

ENDAST STÖRRE AVVIKELSER
KOMMENTERAS

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNLEDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN

BUDGETÖVERSKOTT
2,3 MKR

Budgetöverskottet består av inves-
teringar i ett kvalitetsledningssys-
tem där införandet har förskjutits 
till nästa år, samt överskott för 
cykelförråd och övriga inventarier.

TEKNISK VERKSAMET

BUDGETÖVERSKOTT
445,9 MKR

Hamnen uppvisar ett överskott 
på 402,3 Mkr. Detta är ett flerårigt 
projekt där årets budget uppgår 
till 461,8 Mkr. Under året uppgick 
investeringarna till 59,5 Mkr. Gata 

och vägar redovisar ett överskott 
på 37,0 Mkr. Avvikelsen beror 
främst på utgifter för exploate-
ringar och toppbeläggningar som 
skjutits framåt. Parker har en bud-
getavvikelse på 6,2 Mkr. Även här 
är det projekt som framflyttats.

SAMHÄLLSBYGGNAD,
MARK OCH FASTIGHET

BUDGETÖVERSKOTT
15,5 MKR

De största avvikelserna finns inom 
fastighetssidan. Nybyggnation av 
ny förskola i Munktorp pågår och 
beräknas bli färdig under hösten 
2021, årets överskott blev 23,1 Mkr. 
För anpassning av lokaler i KMV  
återstår vissa garantiarbeten innan 
slutredovisning, underskottet är 
-7,0 Mkr. Det finns även ett antal 
projekt som ska slutredovisas, 
däribland ombyggnad av Sankt 

Olovskolan. Det samlade under-
skottet är -10,0 Mkr. Energieffek-
tiviseringar har ger ett överskott 
på 5,0 Mkr då de inte har kunnat 
genomföras under året. 

Inom mark har exploatering gett 
ett överskott på 4,2 Mkr, även 
projektet för utveckling av od-
lingslotter ger ett överskott på 3,3 
Mkr, detta i avvaktan på detaljpla-
neläggning.

KULTUR- OCH FOLKHÄLSO- 
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT
4,4 MKR

Överskotten återfinns främst i 
projekten tillgänglighetsanpassad 
badplats på Malmön, uteförråd 
på sportfältet samt upprustning 
av båthusen. Samtliga projekt är 
pågående.

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSAVVIKELSER
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Verksamhet, Mkr
Nettoutgift 

2020
Nettoutgift 

2019
Nettoutgift 

2018
Budget 

2020
Budgetavvikelse 

2020

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastruktur, skydd mm 98,9 111,2 45,4 546,3 447,4

Fritid och kultur 114,1 203,8 63,3 117,1 3,0

Pedagogisk verksamhet 24,6 29,4 19,9 41,9 17,3

Vård och omsorg 8,1 4,4 1,7 14,6 6,5

Särskilt riktade insatser 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0

Affärsverksamhet 1,6 92,4 73,2 -1,5 -3,1

Gemensamma verksamheter 0,9 0,3 1,4 6,9 6,0

Kommunstyrelsens reserv 0,0 0,0 0,0 46,6 46,6

Summa per verksamhet 248,4 441,8 204,9 772,1 523,7

INVESTERINGSREDOVISNING VERKSAMHET

VÅRD- OCH OMSORGS-
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT
6,4 MKR

Budgetöverskottet beror på att 
satsningar på larm och låssystem 
och välfärdsteknik inte kunnat ge-
nomföras på grund av pandemin.

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSAVVIKELSER (forts.)

UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT
1,3 MKR

Överskottet finns inom försko-
leverksamheten och avser inves-
teringar till den nya förskolan 
i Munktorp som kommer att 
genomföras 2021.
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Projekttid Redovisningsår 2020 Hela projektet t o m 2020 och framåt

Nämnd/förvaltning/projekt Startår
Planerat 
färdigt Årsbudget

Redovisat 
i år 

Total 
budget

Redovisat 
totalt

Återstår av 
total budget

Prognos 
avvikelse

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

   Hamnen Beslutsteg I 2013 2020 1,9 0,6 49,7 48,5 1,2

   Hamnen Beslutsteg II 2018 2020 10,4 34,4 79,0 103,0 -24,0

   Hamnen Beslutsteg III 2018 2022 231,4 17,4 238,0 24,0 214,0 27,0

   Hamnen Beslutsteg IV 2020 2022 218,1 5,9 218,1 5,9 212,2 0,0

   Elund toppbeläggning 2020 2020 1,2 1,6 1,2 1,6 -0,3

   Hammarvägen toppbeläggning 2020 2021 2,6 3,8 2,6 3,8 -1,2 -1,4

   Gång och cykelvägar 2020 2020 1,6 1,1 1,6 1,1 0,5

   Ställplatser för husbil 2019 2020 1,2 1,0 1,3 1,1 0,2

   Långtidsparkering 2019 2020 2,8 3,0 2,8 3,3 -0,5

   Västra Kvarnparken 2019 2021 1,0 0,4 1,7 1,4 0,3 0,2

   Nya Vidhems lekplats 2020 2021 1,3 1,2 1,3 1,2 0,1 0,0

   Skogsleden 2018 2021 7,9 0,2 19,0 11,4 0,0 0,0

   Västra Sömsta etapp 1 2018 2021 8,1 6,0 9,3 7,2 2,1 0,0

   Munktorp Sorby 2017 2020 6,2 6,2 6,9 6,9 0,0

 Samhällsbyggnadsförv , mark
 och bostäder

   Badhus , hall, bygg., proj. 2016 2020 109,3 109,7 401,4 401.8 -0,4 -5,9

   Nybygg förskola Kolsva 2018 2020 2,6 2,7 37,3 37,4 -0,1 -0,1

   Nybyggnad fsk, M-torp 2020 2021 37,2 14 37,2 14,0 23,2 0,0

   Moduler grundsärskola 2020 2020 0,9 1,4 0,9 1,4 -0,5 -0,5

Kultur- och folkhälsonämnden

   Ställverk sportfältet 2015 2021 1,3 0,1 2,5 1,4 1,1 0,0

   Konstgräs 2019 2020 0,1 0,1 5,0 5,0 0

Vård- och omsorgsnämnden

Solskydd 2020 2020 0,0 2,7 0,0 2,7 -2,7

Tvätteri 2020 2020 0,9 2,9 0,9 2,9 -2,0

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT, 
ÖVERSTIGANDE 1 Mkr
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KOMMUNSTYRELSEN, 
TEKNISK
VERKSAMHET

HAMNEN
BESLUTSSTEG I-IV
Sammanlagt beräknas projektet 
uppgå till 585 Mkr och till och 
med 2020 har 181 Mkr investerats. 
Följande aktiviteter har bedrivits 
under året.

MUDDRING
Under året det varit fokus på 
upphandling av muddring och 
solidifiering av muddermassor. 
Tilldelning av entreprenör gjordes 
under hösten. En upphandling 
har även gjorts tillsammans med 
Västerås Stad om  hantering av 
förorenade muddermassor. Arbe-
ten har genomförts och påbörjats 
för att förbereda solidieringsyta 
och strandschakt, detta genom 
att flytta VA-ledningar med mera, 
anlägga en ny körväg samt flytt av  
järnvägen på Nordkalks område. 
Sjöfartsverket har under året 
säkrat finansieringen för sin del 
av muddringsarbetet, samt fått en 
ansökan om dumpning av mud-
dermassor beviljat.

VA- ARBETEN
Under våren har arbetet med 
dagvattenhanteringen påbörjats i 
det västra hamnområdet. Projektet 
omfattar läggning av nya dagvat-
tenledningar som kopplas mot ett 
nytt reningsfilter. I denna etapp 
ingår även flytt av befintligt maga-
sin1, nytt tankställe samt ny våg.

HAMNYTOR
En stor del av hamnens asfaltytor 
är under året omlagt med nytt 
asfaltslager.

AMMONIAKLEDNING
Ledningens läge är översiktligt 
projekterad och nödvändiga 
ursparingar är gjorda i kajentre-
prenaden. Under våren har olika 
designlösningar tagits fram avse-
ende utformning av den kulvert 
som måste anläggas närmast kajen. 

HAMNLAYOUT
Den tidigare omarbetade hamn-
layouten är överenskommen med 
förvaltare och Mälarhamnar AB, 
och utgör ett styrande dokument 
för det fortsatta projektarbetet. 
Mälarhamnar har dock bett om 
att justera läget för de resterande 
magasinen samt att anläggandet av 
dessa skjuts framåt i tiden. 

TOPPBELÄGGNINGAR
Större toppbeläggningsarbeten 
har utförts på Elundsområdet och 
i Kolsva på Hammarvägen. Projek-
ten har fördyrats genom sidoarbe-
ten och sämre markförhållanden 
på Hammarvägen än förväntat. 

GÅNG OCH CYKELVÄGAR 
En ny gång-och cykelväg har 
byggts längs Sveavägen från 
Ågärdsgatan till Lötgatan. Bidrag 
har erhållits från Trafikverket med 
0,6 Mkr.

GÅNG OCH CYKELVÄGAR 
En ny gång-och cykelväg har 
byggts längs Sveavägen från 
Ågärdsgatan till Lötgatan. Bidrag 
har erhållits från Trafikverket med 
0,6 Mkr. 

STÄLLPLATSER FÖR HUSBIL 
Ställplatsen för husbilar stod klar 
till sommaren och har 10 platser 
som har varit gratis att använda. 
Anläggningen är förberedd för 
eventuell vidareutveckling av 
servisen som till exempel el och 
bokningsbara platser. Projektet 
har delvis bekostats av fondmedel. 

LÅNGTIDSPARKERING 
Långtidsparkeringen i anslutning 
till järnvägsstationen färdigställ-
des under året. Marksanerings-
arbeten gjorde att projektet blev 
något dyrare än beräknat.

VÄSTRA KVARNPARKEN 
Gång- och cykelbanan genom 
parken har fått ny beläggning 
och belysning. Planteringarna, 
möblering och staket har rustats 
och kompletterats. Vissa mindre 
arbeten kvarstår till våren 2021. 

NYA VIDHEMS LEKPLATS 
Ny lekplats med dinosaurietema 
har färdigställts i norra delen av 
Vidhemsparken. I projektet ingår 
även rivning av Brunnsvägens och 
Vidhems lekplatser Detta planeras 
att utföras under första delen av 
2021. 

SKOGSLEDEN 
Under 2020 har en damm för 
dagvattenhantering påbörjats i det 
nya bostadsområdet Skogsleden. 
Planen är att den kommer färdig-
ställas under 2021. 

VÄSTRA SÖMSTA ETAPP 1 
Arbetet med breddningen av 
Brunnavägen är färdigställt. 
Parallellt med den breddade vägen 
anläggs en gång- och cykelbana 
som innehåller rör och kabeld-
ragningar till befintliga och nya 
bostäder. Arbetet fortsätter under 
vintern och våren 2021.

MUNKTORP SORBY 
Ett nytt bostadsområde i Munk-
torp planeras. I denna omfattades 
investeringar i gator, belysning 
och dagvattenlösningar för 12 
småhustomter och en stor tomt 
för flerbostadshus och förskola. 

KOMMUNSTYRELSEN,
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
MARK OCH FASTIG-
HETER

BADHUS OCH IDROTTSHALL 
Nybyggnationen av badhus 
och idrottshall blev klar under 
hösten 2020. Det återstår en del 
regleringsposter som kommer att 
belasta 2021.

NYBYGGNAD FÖRSKOLA 
KOLSVA 
Förskolan i Kolsva (Savannen) 
blev klar vid årsskiftet 2019/2020. 
Inflyttning skedde under första de-
len av 2020. En del poster återstod 
som belastade årets investeringar.

KOMMENTARER TILL STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT
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NYBYGGNAD FÖRSKOLA 
MUNKTORP
Nybyggnation av ny förskola i 
Munktorp pågår och beräknas bli 
färdig under hösten 2021.

KULTUR- OCH 
FOLKHÄLSO- 
NÄMNDEN

STÄLLVERKET PÅ 
SPORTFÄLTET
Arbetet med ombyggnad av ställ-
verket på sportfältet påbörjades 
under 2015. Politiska beslut togs 
under 2020 vilket innebär att av-
satta projektmedel skall användas 
till att avveckla befintlig kylanlägg-

KOMMENTARER TILL STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (forts.)

ning, det arbetet beräknas vara 
klart under våren 2021.

KONSTGRÄS
Konstgräset färdigställdes och 
invigdes under hösten 2019. Inom 
projektet kvarstod dock ett par 
saker att reglera, detta gjordes 
klart under 2020 och projektet är 
nu helt avslutat. 

VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN

SOLSKYDD
Till följd av coronapandemin in-
fördes restriktioner avseende fläk-
tar i lägenheter som gemensam-

hetsutrymmen, vilket bedömdes 
kunna skapa stora problem under 
en värmebölja. Under sommaren 
påbörjades arbetet med att sätta 
upp markiser som solskydd för att 
sänka inomhusvärmen på äldrebo-
endena.

TVÄTTERIET
Under sommaren öppnades det 
nya tvätteriet för tvätt av Vård och 
Omsorgs arbetskläder. Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ansvarar för verksamhetens drift 
med stöd av deltagare i olika 
typer av arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. 
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KÖPINGS BOSTADS AB 
(KBAB) 
+ 22,8 MKR

Resultatet inom KBAB-koncernen 
efter finansiella poster blev 22,8 
Mkr, jämfört med 20,6 Mkr 2019. 
Budgetavvikelsen uppgick till 5,2 
Mkr. Kostnaderna har påverkats 
av coronapandemin genom att 
underhållet fått styras om från 

inre underhåll till yttre underhåll. 
Installationstakten för fiberan-
slutningar har också påverkats. 
Den milda vintern påverkade även 
el- och värmekostnaderna samt 
snöröjningen. Ett fåtal lägenheter 
har varit lediga för direkt uthyr-
ning. Efterfrågan är något lägre nu, 
än de senaste åren. Detta kan bero 
på lägre inflyttning till kommunen 
samt tillskottet av lägenheter i 
kvarteret Hake.

Under året investerades för 66,3 
Mkr jämfört med 40,4 Mkr 2019. 
De större investeringarna gjordes 
i bland annat fibernät, Eklidens 
äldreboende samt rotrenovering i 
kvarteret Blenda.

KBAB uppfyller samtliga eko-
nomiska mål i ägardirektivet. 
Utdelningen som utgår från stats-
låneränta och 1 procent av bolagets 
aktiekapital uppgår till 0,3 Mkr. 
Den genomsnittliga direktavkast-
ningen i förhållande till det totala 
kapitalet uppgick till 8,25 procent 
jämfört med 3 procent i ägardirek-
tivet. Soliditeten över en treårspe-
riod uppgår till 18,7 procent. 

VÅRA BOLAG

DRIFTREDOVISNING, Mkr
Intäkt 
2019

Intäkt 
2020

Kostnad 
2019

Kostnad 
2020

Resultat 
2019

Resultat
2020

Budget
2020

Budget-
avvikelse 

2020

Köpings Bostads AB (KBAB) 366,0 377,8 -345,4 -355,0 20,6 22,8 17,6 5,2

Västra Mälardalens 
Energi & Miljö AB (VME) 184,9 323,2 -166,8 -303,8 18,1 19,4 17,0 2,4

Kungsörs Grus AB 48,2 47,7 -41,8 -40,7 6,4 7,0 4,0 3,0

Mälarhamnar AB 149,4 132,1 -129,2 -124,1 20,2 8,0 18,0 -10,0

Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) 122,0 144,8 -124,1 -147,6 -2,1 0,3 0,1 0,2

INVESTERINGSREDOVISNING, Mkr 2018 2019 2020

Köpings Bostads AB (KBAB) 65,5 40,4 66,3

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) 17,1 18,0 68,8

Kungsörs Grus AB 4,1 0 0,7

Mälarhamnar AB 25,0 18,0 20,0

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 23,6 20,9 29,2

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH INVESTERINGAR



Köpings kommun - årsredovisning 2020

107

VÄSTRA MÄLARDALENS 
ENERGI OCH MILJÖ AB 
(VME) 
+ 19,4 MKR

Resultatet för 2020 är 19,4 Mkr 
innan bokslutsdispositioner och 
skatt, att jämföra med budgeterade 
17 Mkr. Resultatet för 2019 var 
18,1 Mkr. Från första januari 2020 
överfördes teknisk verksamhet 
från kommunen till VME. VME 
ansvarar för VA verksamheten 
samt drift och underhåll av 
kommunens gator, vägar, par-
ker och andra offentliga platser. 
Omslutningen har därför ökat 
markant. Resultatmässigt är det 

MÄLARHAMNAR AB (MHAB) 
+8,0 MKR
Resultatet efter finansiella poster 
blev 12 Mkr sämre än föregående 
år. Jämfört med budget blev resul-
tatet 10 Mkr sämre än budgeterat. 
Resultatet påverkas i hög grad 
av konjunkturer och är starkt 
beroende av sina största kunder. 
2020 har dessutom påverkats av 

VÄSTRA MÄLARDALENS 
KOMMUNALFÖRBUND 
(VMKF) 0,3 MKR

KUNGSÖRS GRUS AB (KGAB) 
+7,0 MKR 

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH INVESTERINGAR (forts.)

endast fjärrvärmeverksamheten 
som påverkar bolagets resultat. 
Den milda vintern har påverkat 
verksamheten. Produktionskost-
naderna har sjunkit genom att 
olja inte behövts användas samt 
att man kunnat nyttja spillvärme 
på ett effektivt sätt. Den lägre vär-
meproduktionen har även lett till 
lägre elförbrukning och kemikalie-
användning.
  
VA-verksamheten gav ett resultat 
på 3,2 Mkr som regleras som en 
skuld till VA-kollektivets abon-
nenter. Till resultatet har ökade 
intäkter och lägre kostnader för el- 
och räntekostnader bidragit. Den 
tekniska verksamheten gav ett 
budgetöverskott på 4,1 Mkr främst 
genom lägre kostnader för snöröj-
ning, Investeringarna uppgick till  
66,8 Mkr, där den största inves-

den milda vintern och coronapan-
demin.

2020 har volymerna minskat med 4 
procent för gods och fartygsanlöp, 
samt att intäkterna för uthyrning 
av magasin och upplag minskat 
kraftigt med -28 procent. Detta 
innebär att nettoomsättningen 
minskat med 19 Mkr. På kost-
nadssidan har anpassningar skett. 
Personalkostnader och övriga 
kostnader låg sammanlagt 19 Mkr 
under budget, däremot ökar kost-
naderna för fastighetskostnader i 
samband med hamnutvecklingen. 

Resultatet efter finansiella poster 
blev 0,3 jämfört med -2,1 Mkr före-
gående år. Det positiva resultatet 
beror på att medlemskommuner-
na reglerat räddningstjänstens 
underskott. På administrativa 
förvaltningen beror den positiva 
avvikelsen på vakanser och finan-

teringen är fjärrvärmeledningen 
till Kolsva. Det är ett pågående 
projekt och investeringarna 2020 
uppgick till 28,8 Mkr. En ny spets- 
och reservpanna på Norsaverket 
har även byggts för 9,5 Mkr.

Ägardirektiven för VME avser 
fjärrvärmeverksamheten. Utdel-
ning på 10 Mkr kommer att kunna 
lämnas. Avkastningen på totalt 
kapital med 4 procent uppfylls 
inte då utfallet hamnar på 3,8 
procent. Detta är dock en förbätt-
ring mot 2019 då avkastningen var 
3,6 procent. Soliditeten har ökat 
från 24,7 procent förra året till 25,2 
procent. Genomsnittet under en 
treårsperiod är 24,5 procent, och 
ägardirektivets krav på 20 procent 
är därmed uppfyllt.

Investeringarna uppgick till 20 
Mkr och den största investeringen 
var en hamnbogserare för 7,6 Mkr. 
I övrigt investerades i kranar och 
arbetsmaskiner.
 
Målen i ägardirektiven har klarats 
även om utfallet har försämrats 
jämfört med 2019. Målet för soli-
diteten är 30 procent och utfallet 
blev 58 procent. Avkastningen på 
total kapital uppgick till 5 procent. 
Utdelningsmålet på minst 0,7 Mkr 
har även uppnåtts.  

sens verksamhet fick återbetalning 
av sjuklöner och återbetalning 
av arbetsgivaravgifter. 29,2 Mkr 
investerades totalt i IT-utrustning.

Resultatet efter finansiella poster 
var 0,6 Mkr bättre än föregående 
år.

Inga större investeringar har gjorts 
under året.
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INVESTERINGS-
BUDGET
I de gemensamma planeringsför-
utsättningarna som presenteras i 
början av året, görs en beräkning 
av det totala investeringsutrym-
met. Utrymmet beräknas utifrån 
årets resultat, avskrivningar, den 
finansiella ställningen, samt den 
befintliga investeringsplanen. 
Investeringsplanen fastställs i sam-
band med budgetbeslutet. 

Nämnderna tilldelas årligen 
investeringsramar som ska täcka 
ett normalt investeringsbehov för 
återinvesteringar och nyinveste-
ringar. I investeringsunderlaget 
som lämnas inför budgetbered-
ningen kan nämnderna/styrelsen 
uppta behov av investeringar 

utöver de löpande investerings-
anslagen. Investeringar i större 
bygg- och anläggningsprojekt 
ska föregås av en utrednings-/ 
förprojekteringsfas. Särskilt beslut 
om att inleda denna fas fattas av 
respektive styrelse/nämnd. Alla 
investeringar ska särredovisas och 
avstämning ska ske löpande mot 
gällande budget. Investeringsbud-
geten bör så långt det är möjligt 
vara nedbruten på projektnivå när 
styrelsens/nämndernas internbud-
get fastställs.

Investeringsprojekt ska slutredovi-
sas hos kommunfullmäktige eller 
den styrelse/nämnd som fattat 
slutligt beslut om genomförande 
av investering enligt ovan. I års-
redovisningen görs en årsbudget-
avstämning med kommentarer till 

avvikelser. För större projekt görs 
en beskrivning av projektet med 
ett flerårigt perspektiv. 
Oförbrukade investeringsan-
slag kan ombudgeteras till nästa 
år. Begäran om detta görs efter 
särskild framställan från ansvarig 
styrelse/nämnd med motivering 
till ombudgeteringen. Beslut om 
ombudgetering fattas av kommun-
fullmäktige.

UPPLYSNINGAR OM DRIFT- OCH 
INVESTERINGSREDOVISNINGENS UPPBYGGNAD

DRIFTBUDGET
Fullmäktige tilldelar nämnderna 
nettoanslag för att bedriva de 
verksamheter som nämnderna 
ansvarar för. Det innebär att 
anslagen ska täcka de kostnader 
som återstår när intäkter i form 
av taxor, avgifter och bidrag inte 
täcker verksamhetens kostnader 
fullt ut.

Nämnder kan besluta om omdis-
poneringar inom sina verksam-
heter och kommunstyrelsen får 
fatta beslut om omdisponeringar 
mellan nämnderna. En förutsätt-
ning för sådana beslut i nämnd/
styrelse är dock att det inte medför 
stora förändringar i förhållande, 
servicenivåer eller andra inrikt-
ningsbeslut av principiell karaktär. 
I sådana fall ska nämnden/styrel-
sen föra frågan vidare till kom-
munfullmäktige. Tilläggsanslag 
under löpande budgetår medges 
normalt inte.

Om medelstilldelningen visar sig 
otillräcklig för viss verksamhet 
ska nämnden undersöka förut-
sättningarna att omdisponera 

tillgängliga resurser inom nämn-
dens samlade budgetram. För att 
omvandla anslagna driftmedel till 
investeringsmedel fordras kom-
munfullmäktiges godkännande.

Nämnderna fördelar fullmäktiges 
nettoanslag i sin verksamhetsplan 
på delverksamheter på nettonivå. 
I sifferbudgeten fördelas ansla-
gen vidare på ansvarsnivå per 
organisatorisk enhet. Anslagen 
fördelas vidare på kontonivå och 
verksamhetsnivå som då ska följa 
SCB:s räkenskapssammandrag. 
Inom utbildningsnämnden finns 
en intern resursfördelningsmodell 
som utgår från elevantal samt till 
viss del utifrån särskilda behov.

I de underlag som presenteras 
inför budgetbeslutet är planerings-
horisonten treårig. Nämnderna 
ska presentera budgetförändringar 
beroende på nya förutsättningar 
utifrån demografiska förändringar, 
lagstiftning, resultatanalys med 
mera. Förändrade kapitalkostna-
der på grund av investeringar ska 
även beräknas. 

I fullmäktiges budgetbeslut är 
resultatbudgeten beräknad i ett 
treårsperspektiv. Beräkningar görs 
för skatteprognoser, avskrivningar 
och räntor, beräknad löneföränd-
ring under planperioden samt 
övriga finansiella poster. Även 
balans- och kassaflödesbudget har 
ett treårigt perspektiv. I övrigt har 
ramförändringar för verksamheten 
ett ettårsperspektiv. Nämndernas 
ramar omräknas för förändrade 
kapitalkostnader och lönekost-
nadsförändringar ges genom 
tilläggsanslag.

Efter bokslutet kan överföring 
av över/underskott ske i vissa 
fall. Beträffande driftsanslag kan 
överföring ske i undantagsfall, 
till exempel för egen finansierad 
del av driftprojekt. Utrymmet för 
ombudgetering regleras i kom-
munfullmäktiges budgetbeslut. 
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Driftredovisningen innehåller 
kommuninterna poster vilket inte 
resultaträkningen gör. Cirka 66 
Mkr har rensats i internposter i 
form av köp och försäljning mel-
lan nämnder och verksamheter. 
De poster som finns i resultaträk-
ningen men inte i driftredovis-
ningen är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finan-
siella intäkter och kostnader samt 
extraordinära poster.

POSTER SOM KALKYLMÄSSIGT 
SIMULERAS I 
DRIFTREDOVISNINGEN ÄR:

• Personalomkostnader, i form 
av arbetsgivaravgifter, avtals-
pension och löneskatt. Dessa 
har kalkylerats till 40,15 % av 
lönekostnaden.

• Kapitalkostnader, i form av 
avskrivningar och ränta på 
bundet kapital. 
Kapitalkostnaderna beräknas 
enligt rak nominell metod, 
vilket innebär att kostnaden 

består av linjär avskrivning 
på anläggningstillgångarnas 
avskrivningsbara värde och 
ränta på tillgångarnas bok-
förda restvärde. Den internt 
beräknade räntan är 1,5 %. 

GEMENSAMMA KOSTNADER 
SOM FÖRDELAS MELLAN KOM-
MUNENS OLIKA VERKSAMHETER 
GENOM INTERNDEBITERING ÄR:

• Hyreskostnader: Internhyra 
för vissa förvaltningslokaler.  

• Transport/bil: Debitering 
sker av fordonsenheten till 
en självkostnad beräknad på 
milkostnad för olika fordon. 

• Kost: Debitering sker av 
kommunens produktionskök 
till självkostnad, beräknad på 
portionspris. Debitering sker 
till vård och omsorgs restau-
ranger.

Inom samtliga verksamheter 
fördelas inte gemensam adminis-

tration ut på delverksamheter i 
redovisningen. Detsamma gäller 
för lokalkostnader som inte är för-
hyrda inom pedagogisk verksam-
het samt fritid och kultur. Dessa 
fördelas i SCB:s räkenskapssam-
mandrag. Detsamma gäller vissa 
andra gemensamma funktioner 
och verksamheter som exempelvis 
sjukvårdsinsatser, bemannings-
pool samt myndighetsutövning 
inom vård och omsorg. Inom 
utbildningssektorn fördelas inte 
måltidsverksamheten på del-
verksamheter samt gemensamma 
stödprocesser och skolhälsovård.  

Investeringsredovisningens 
utgifter består av kommunexterna 
utgifter och utgifter för egen an-
läggningspersonals timkostnader. 
Investeringsredovisningen påförs 
också interna maskinkostnader, 
beräknade till maskinernas tim-
kostnader.

UPPLYSNINGAR OM TILLÄMPADE
INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER

 DRIFTREDOVISNING

NÄMND
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och folkhälsonämnden

Vård- och omsorgsnämnden
Avgår: interna poster

Summa enligt resultaträkning

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden

KOSTNADINTÄKT

 INVESTERINGSREDOVISNING

NÄMND
Kommunstyrelsen

Kultur- och folkhälsonämnden m.fl.

Projekt B
Projekt C

Summa enligt investeringsredovisningen

Projekt A

UTGIFT

 RESULTATRÄKNING

 BALANSRÄKNING

 KASSAFLÖDESANALYS

Verksamhetens intäkter

Anläggningstillgångar

Löpande verksamhet

Avskrivningar

Eget kapital

Finansieringssverksamhet
Utbetalning till infrastruktur

Årets kassaflöde

Verksamhetens kostnader

Omsättningstillgångar

Investeringsverksamhet

Verksamhetens resultat
Finansnetto
Extraordinära poster

Årets resultat

Nettokostnader

Skulder

Skatteintäkter m.m.
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REVISIONSBERÄTTELSE
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