
Året som gått
Stora satsningar på skolan
• Förskolan Kompassen vid Folkets Park med fyra 

avdelningar invigdes under sommaren.
• En modul byggdes i Kolsva för att möta den ökade 

efterfrågan på förskoleplatser. 
• Musikskolans omvandling till kulturskola blev klar.
• Renovering av S:t Olovsskolans annex startade.
• KomTek, den kommunala teknik- och entreprenörs-

skolan blev en permanent verksamhet. 
Stöd och omsorg
• Två anpassade boenden för hemlösa har påbörjats.
• Insatserna för familjer inom öppenvården har utveck-

lats, vilket har lett till att antalet barn och unga som 
placeras i familjehem minskar. 

• Samhällsorienteringen för nyanlända har utvecklas, 
och omfattar nu flera livsområden.

Samhällsbyggnad och näringsliv utvecklas
• Planavdelningen har under året prioriterat arbetet med 

detaljplaner för bostäder, flerbostadshus och småhus. 
• En förstudie på vilka åtgärder som behöver göras i 

Köpings hamn för att ta mot större fartyg har gjorts.
• Köpings, Arbogas och Kungsörs kommuner har inlett 

en samverkan för att klara framtidens utmaningar. 
• Byggandet av fjärrvärmeledningen mellan Köping och 

Arboga har påbörjats. 
• Ett nytt vattenverk har byggts.
• Projektering för en ny sim- och sporthall pågår. 
Ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning
• På flera områden har 30 km/h införts
• En ny rondell har byggts i korningen Glasgatan, Torg-

gatan och Tunadalsgatan. 
• En cykelpump har installerats på Hökartorget
• Flera övergångsställen har fått en förstärkt belysning.

Årsredovisning 2016 i korthet - Köpings kommun

Det händer mycket i  
Köping!
Det händer på bostadsmarkna-
den, med befolkningen, inom det 
kommunala samt inom näringsli-
vet och föreningslivet. 2016 ökade 
befolkningen med hela 393 nya 
invånare. 

Fler invånare betyder också be-
hov av fler bostäder. Under förra 
året tillkom ett antal nya villor, rad-
hus, parhus och hyreslägenheter.

Flera stora investeringar står för 
dörren. De allra största är dels 
investeringar i Köpings hamn och 
dels i ny sim- och sporthall och i 
båda fallen pågår projektering. 

Genom kommunens köp av 
Arboga Energi inleddes arbetet 
med att binda ihop fjärrvärme-
verksamheterna i våra båda 
kommuner och det nya bolaget 
Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB bildades. De tre KAK-
kommunerna har en lång och god 
tradition av samarbete och under 
2016 beslutades att detta ska 
fördjupas och då även inkludera 
näringslivet. 

Som sagt, det är mycket på gång 
i Köpings kommun. Varje dag 
utförs viktigt samhällsarbete i den 
kommunala organisationen så 
att vi som bor och verkar här ska 
kunna ha ett så bekvämt, tryggt 
och utvecklande liv som möjligt. 

Stort tack till all personal och 
förtroendevalda som valt att med 
stort engagemang, kunnande och 
ambitioner tjäna Köpings kommun 
och våra invånare!

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Invigningen av det upprustade centrumtorget i Kolsva



Kommunens mål - den röda tråden
Köpings kommun har nio gemensamma mål som utgår ifrån en gemensam målbild. Målen är den 
”röda tråden” och anger vad kommunen ska uppnå och med vilken inriktning kommunens verksam-
heter ska arbeta. I årsredovisningen bedöms om kommunen uppnått ”god ekonomisk hushållning”. 
Om de kommungemensamma målen uppnåtts samtidigt som de ekonomiska målen är uppfyllda, 
då har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Du kan läsa mer om kommunens mål på 
vår webbplats.

Kommunens målbild:  ”Tillsammans skapar vi vår framtid”

Våra mål och måluppfyllelser

Det finansiella målet har uppnåtts vilket är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning. Av de nio verksamhetsmålen har åtta kunnat följas upp. Av dessa åtta har tre mål uppnåtts 
och för tre av målen görs bedömningen att de delvis uppnåtts. Två av målen har inte uppnåtts. 
Bedömningen är att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.

natur och klimat

Övergripande finansiellt mål Uppnått

Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet   

En kommun med hög kvalitet Delvis uppnått

En kommun med inflytande och bra information Inte uppnått

Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Trygghet i livets alla skeenden Uppnått

Aktiv fritid och bred kultur för alla Uppnått

Hållbar samhällsutveckling

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser,   

Attraktivt boende Delvis uppnått

Arbete och näringsliv Inte uppnått

Framtidstro – barn och unga i fokus

Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Kan inte bedömas

Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Delvis uppnått

Uppnått



Årets resultat
Vårt ekonomiska resultat blev 9,3 miljoner kronor plus. Den största anledningen till plusresul-
tatet var att försäljning av tomträtter bidrog med 14,2  miljoner kronor.

Under året investerade kommunen 161,6 miljoner kronor, framför allt i förskolor och skolor, 
vatten och avlopp samt gator och vägar. Under den senaste femårsperioden har kommunen 
investerat 132,0 miljoner kronor i snitt per år 
 

Varifrån kom pengarna? 
Under 2014 fick Köpings kommun in 1 780,4 miljoner 
kronor. Mer än hälften av de pengarna kom från skatter. 
Kommunen fick dessutom bidrag från staten. Vi fick också 
in pengar från avgifter och taxor för bland annat förskola, 
äldreomsorg, vatten och avlopp. I övrigt ingår till exempel 
ränteintäkter och utdelningar.

Till vad gick min kommunalskatt?   
På varje intjänad hundralapp betalar vi Köpingsbor 22,16 kr i skatt till kommunen. 
Skatten fördelar sig så här på olika verksamheter:

Stöd och omsorg 45,52
vård och omsorg till äldre (24,80)
insatser till funktionshindrade enligt LSS/LASS (10,68)
försörjningsstöd (socialbidrag) till 673 hushåll (3,25)
insatser inom individ och familjeomsorgen (5,56)

Barn och utbildning 44,68 
grundskola för 3 002 elever (19,51)
förskola och fritidshem för 2 216 barn (14,45)
gymnasieutbildning för 1 036 elever  
samt vuxenutbildning för 357 elever (10,15)

Samhällsbyggnad 4,47 
fysisk och teknisk planering (-0,53)
skötsel av parker, gator samt 64 km cykelbanor mm (3,31)
räddningstjänst och civilförsvar (0,74)
miljö- och hälsoskydd (0,43)

Kultur och fritid 4,72
bibliotek, antal besök 120 202  (0,76)
idrotts- och fritidsanläggningar (1,00)

Övrigt 0,62
politisk verksamhet och revision (1,18)
affärsverksamhet (-0,56) (utdelningar, fjärrvärme, vatten, hamn med mera)
Övrigt    0,20

*Om det står minus betyder det att intäkterna från avgifter med mera är högre än kostnaderna



Ekonomisk analys
Analysen är en sammanfattning av styrkor och svagheter i kommunens ekonomi. Utropsteck-
nen i olika färger visar grönt för bra, gult för medel och rött för dåligt. Plus- och minustecknen 
används för att ytterligare förtydliga läget.

Resultat     -
Kommunen har klarat sitt resultatmål för året. Under året såldes tomträtter som bidrog till resulta-
tet med 14,2 miljoner kronor. Om vi inte sålt tomträtterna hade det blivit ett minusresultat. Under 
de senaste åren har resultaten blivit allt lägre. Orsaken till detta är att kostnaderna ökar snabbare 
än vad skatter och statsbidrag gör. Investeringarna under de senaste åren har varit höga och så 
var det även 2016. Då investering¬arna har varit höga samtidigt som resultaten blivit sämre har 
kommunen fått låna mer pengar under de senaste åren. 

Kapacitet    -
Kommunens skulder har ökat men är fortfarande jämförelsevis låga i jämförelse med andra kom-
muner. Kommunalskatten är ganska hög och att öka intäkterna genom höjd skatt bedöms därför 
vara begränsad.

Risk    +
Pengarna i kommunkassan har minskat något under året. Kommunen har planer på att fortsätta 
att investera mycket i framtiden så det betyder att vi måste låna pengar. Låneräntan har varit 
mycket låg de senaste åren. Låg låneränta tillsammans med att kommunen har haft lite lån har 
inneburit att räntekostnaderna varit en låg risk. I framtiden så kan räntorna stiga och då ökar ris-
ken. Kommunen har små borgensåtagan¬den utöver borgen till Köpings Bostads AB och Västra 
Mälardalens Energi och Miljö AB. Dessa borgensåtagan¬den bedöms inte vara någon stor risk. 
Köping har som alla andra kommuner stora framtida kostnader för pensioner. Under de närmaste 
två åren är risken låg, sen kan pensionskostnaderna öka.

Kontroll    ++
Totalt visar kommunen på en mindre budgetavvikelse, men det förekommer stora avvikelser på 
nämndnivå. Prognossäkerheten är god även om det händer att prognoserna inte stämmer helt. 
Det är viktigt att nämnderna försökar att hålla efter kostnadsökningar för att budgeten ska hållas.  

I årsredovisningen finns  
mer information om ekonomin i 
Köpings kommun.
Du hittar årsredovisningen på 
vår webbplats.

Resultaträkning

Köpings kommun, 731 85 Köping 
telefon 0221-250 00 
e-post: 
kopings.kommun@koping.se
www. koping.se

Alla belopp i miljoner kronor 2016 2015

Verksamhetens intäkter 549,3 488,6

Verksamhetens kostnader - 1 925,8 - 1 796,8

Avskrivningar - 57,9 - 55,3

Verksamhetens nettokostnader - 1 434,4 - 1 363,5

Skatter, utjämningar och bidrag 1 432,9 1 363,7

Finansnetto 10,8 41,0

Årets resultat 9,3 41,2


