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KÖPING - EN KOMMUN 
ATT VARA STOLT ÖVER!

Ännu ett framgångsrikt år för 
Köpings kommun har passerat. 
Nya bostadsområden väcker 
stort intresse. Flera företag gör 
stora investeringar och befäster 
på så sätt att Köping är en bra 
kommun att driva verksamhet i. 
Kommunen kompar med att bygga 
ut infrastrukturen, bland annat 
genom stor satsning i Köpings 
hamn och genom att driva på 
för utbyggnad av E18 till motor-
väg Köping-Västjädra. Köpings 
centrum utvecklas för ökad trivsel 
och trygghet och vi kan än en gång 
redovisa ett positivt ekonomiskt 
resultat för det gångna året.

VIKTIGT KUNNA 
ERBJUDA BOENDE 
Nya bostadsområden växer fram 
och planeras för olika typer av 
boendeformer, villor, radhus och 
flerfamiljshus, med såväl ägande- 
som bostads- och hyresrätter. Vi 
har tappat en del befolkning under 
2019, kanske på grund av bostads-
brist, men i början av 2020 ser det 
positivt ut igen med befolkning-
sökning. Det är viktigt att vi kan 
erbjuda boende för olika famil-
jekonstellationer, i olika former 
och i flera områden i kommunen.

Arbetsmarknaden påverkas av 
konjunkturens skiftningar men 
är på det stora hela relativt stabil. 

Företagen utvecklas, effektiviserar 
och, som sagt, investerar. En del 
bygger nytt och lämnar på så sätt 
plats för nya verksamheter i sina ti-
digare lokaler och det pågår arbete 
för att kunna erbjuda nya områden 
för etableringar. Centrumhandeln 
utsätts för stora utmaningar ge-
nom den växande näthandeln och 
externa handelsområden, i Köping 
liksom i övriga Sverige. 

Under 2019 har kommunen för-
stärkt centrumarbetet genom en 
centrumledare som dels arbetat 
aktivt gentemot fastighetsägare 
och dels väckt intresse för nya 
etableringar. 

INSATSER FÖR 
TRYGGHET
Insatser har också gjorts för att öka 
tryggheten i centrum och på andra 
platser. Belysningen utmed Stora 
gatan har bytts ut och ungdoms-
coacher har anställts för att föra 
dialog med ungdomar och visa 
vägen till de många aktiviteter 
kommunens föreningsliv kan 
erbjuda. Trygghetsvandringar 
runt våra tre högstadieskolor och 
medborgardialoger i de olika kom-
mundelarna har genomförts för att 
fånga upp hur invånarna upplever 
miljön och vilka idéer som finns 
för att förbättra.

STORT ENGAGEMANG 
I FÖRVALTNINGARNA
Den nya nämnd- och förvalt-
ningsorganisationen sjösattes 
2019 och de delar som krävde mer 
förberedelser kunde beslutas före 
årsskiftet. Nya mål för Köpings 
kommun arbetades fram genom 
ett brett förankringsarbete och ny 
styrmodell är under uppbyggnad.  
Nämnder/förvaltningar har under 
året visat stort engagemang för att, 
samtidigt som man utfört viktiga 
och nödvändiga tjänster för kom-
munens invånare, också visat stor 
ekonomisk medvetenhet.
Välfärdsarbete med god ekono-
misk hushållning!

Stort tack till alla, personal och 
förtroendevalda, som genom 
värdefullt arbete under 2019 
bidragit till att Köpings kommun 
kan uppvisa ett fint resultat, såväl 
verksamhetsmässigt som ekono-
miskt. Köping – en kommun att 
vara stolt över!

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Vi har under flera år arbetat uti-
från en plan för att skapa långsik-
tig hållbar välfärd. För två år sedan 
deltog vi Kommunkompassen, ett 
verktyg för utvärdering och analys 
av vårt sätt att arbeta. Året efter 
genomförde vi en genomlysning 
av hela vår organisation med 
fokus på att skapa större effekt 
för våra invånare genom att hålla 
ihop huvudprocesserna, fokus på 
helhetsperspektiv och ett tydligt 
ledarskap.

NY ORGANISATION 
OCH NYA MÅL
Under 2019 har vi arbetat med att 
implementera den nya organisa-
tionen. Framförallt första delen av 
året ägnades åt att sammanföra de 
verksamheter som finns i Kolsva 
in i de övriga förvaltningarna, 
något jag så här i slutet av året kan 
se har varit framgångsrikt. Jag ser 
goda förutsättningar för att hela 
organisationen ska kunna göra ett 
bra arbete i den nya organisatio-
nen där kultur och struktur går 
hand i hand.

Under året har vi tillsammans med 
våra chefer tagit fram ett chefsut-
vecklingsprogram. Programmet 
fokuserar på hälsofrämjande, 
relationsskapande och verksam-
hetsnära frågor för att stärka våra 
chefer och tillsammans med poli-
tiken skapa en stark och utveck-
lingsinriktad ledning som kan och 
vill prova nytt. 

Vi har genomfört en medarbe-
tarundersökning med rekordhög 
svarsfrekvens. Undersökningen 
visar positiva resultat inom bland 
annat hälsa och trivsel medan 
vi har ett fortsatt arbete att göra 
inom bland annat arbetsrelaterad 
utmattning och målkvalitet.

Ett annat stort arbete som genom-
förts är framtagandet av nya mål 
för Köpings kommun. Med de 

nya målen lägger vi fokus på de 
frågor som är viktiga för Köpings 
utveckling och samtidigt fokusera 
på våra grunduppdrag. De nya 
målen inriktar sig på demokrati 
och delaktighet, samhällsbyggnad 
samt näringsliv.

UTVECKLINGSANDA I 
KÄRNVERKSAMHETEN
Parallellt med allt det kommunö-
vergripande arbetet pågår vår 
kärnverksamhet ute i förvalt-
ningarna. Att lyfta allt som gjorts 
under året får inte plats i denna 
text men några händelser som il-
lustrerar den utvecklingsanda som 
finns är införande av e-tjänster 
inom socialtjänsten och utveck-
ling av välfärdsteknik inom vård- 
och omsorg. Vi har tillsammans 
med civilsamhället skyltat upp 
rid- och motionsspår och erbjudit 
välfyllda lovprogram för våra barn 
och ungdomar. Jag vill även lyfta 
den webbenkät som genomförts 
inom ramen för vår fördjupade 
översiktsplan där 300 Köpingsbor 
svarade på fem frågor om platser 
i staden, resultatet redovisades 
sedan i en interaktiv digital karta.

Det pågår också ett fortsatt arbete 
inom samverkan Västra Mälarda-
len där vi bland annat kan se resul-
tatet i YH-utbildningar i regionen 

och samverkan inom individ- och 
familjeomsorgen.

GODA FÖRUTSÄTT-
NINGAR FRAMÅT
Det är roligt att titta tillbaka på 
2019. Året symboliserar för mig ett 
kvitto på att den organisation vi 
skapat visar att vi har goda förut-
sättningar för att fortsätta utveckla 
Köping.

Jag känner tacksamhet över den 
kunskap och vilja till ständiga 
förbättringar som alla våra chefer 
och medarbetare bidrar med till 
Köpings kommun. 

Tack!

Sara Schelin
Kommunchef

POSITIV ANDA I KÖPING
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Köpings familjecentral öppnar och blir 
snabbt populär. Centralen är en mötesplats 
för föräldrar och barn, och drivs i samarbete 
mellan kommunen och vårdcentralerna i 
Köping.

Kommunen får ny organisation 
med fokus på tydlig ansvars-
fördelning mellan förvaltningar 
och nämnder. Placeringen av 
Miljökontoret och bolagisering 
av Tekniska kontoret fortsät-
ter utredas under året och 
träder sedan i kraft årsskiftet 
2019/2020.

Jonathan Engström, som arbetar 
inom daglig verksamhet, kommer 
hem från Abu Dhabi med två guld 
och ett silver från special 
olympics. Medaljerna tog han i 
bowling.

Den nya skatehallen 
invigs. 

januari februari mars

Hake 2 nomineras till bästa nyproduktion inför 
galan Benchmark event. Priset vanns dock av 
Varbergs bostads AB.

Det är 50 år sedan första 
fjärrvermeledningen

byggdes i Köping...

...och det är 545 år sedan 
Köping fick stads-

rättigheter.

2019
ÅRET SOM GÅTT
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april maj juni

Årets tema för 
sommarblommorna 
presenteras. Temat 
är rymden.

Elever på Malmaskolan filmas av ett Belgiskt 
filmteam på uppdrag av EU-kommissionen. 
Filmen görs för att uppmärksamma Malma-
skolan och deras goda resultat i arbetet med 
elevhälsa och stöd till elever som riskerar att 
inte få godkända betyg.

Bivurparken får ett 
insektshotell.

Tre trygghetsvandringar genomförs på olika platser i 
kommunen för att ta reda på vart det finns otrygga 
områden och vad vi kan göra åt det.

Kbab går med i Allmännyttans klimatinitiativ, 
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen 
av växthusgaser. Målet i initiativet är att de all-
männyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria 
senast år 2030 och att energianvändningen 
minskar med 30 %.

Ett nytt grepp provas inom de årliga sommar-
jobben för de som går i åk 9. I år får 12 ungdo-
mar möjlighet att ha musik som sommarjobb.

Nya fiberan-
slutningar 
görs under 
året.

550
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juli
augusti

september

Kommunstyrelsen antar en ny grafisk 
profil för kommunen.

femåringar kommer på barnkalas i 
rådhuset för 20:e året i rad.312

fredag 30 augusti
12.45-16.00
mötesplats Tunadal
Dragspelsklubben • vård- och omsorgs-
nämndens ordförande Roger Eklund 
• Rock Lellez • Elvis 4 ever • Fika

pensionärer kommer på den årliga 
trivselträffen på Tunadal.386

Magasin 19 invigs. Magasinet är en del av den 
upprustning som ska göra det möjligt för större 
fartyg att angöra hamnen. En 21 ton tung hjul-

lastare ”klipper” bandet.

Under året genomförs 14 invånardialo-
ger, brukarundersökningar och enkäter. 

Totalt engagerar sig 3 909 personer i 
att berätta vad de tycker om våra  
verksamheter.

21 medborgarförslag kommer in till  
kommunfullmäktige under året. 

1 medborgarförslag får bifall; förslaget är 
att uppföra en staty av Agda Östlund, som 
var född Köpingsbo men även en av de 
första kvinnorna att väljas in i riksdagen.

En Yh-utbildning till produk-
tionstekniker startar upp. 
Utbildningen har planerats 
tillsammans med den lokala 
industrin, eftersom produk-
tionstekniker är ett bristyrke 
i länet.

2019
ÅRET SOM GÅTT
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oktober november december

koping.se får ett nytt och mordernare utseende.

Nygårdens 
äldreboende 
firar 40 år.

• Ett modernt och säkert cykelgarage vid 
• järnvägsstationen.

• Konstgräset vid Kristinelunds sportfält byts med 
stort fokus på miljö i upphandlingen.

• KMV: nya kontorslokaler öppnar. Kommunens 
arbetsmarknadsavdelning, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen sitter här  
under samma tak.

FLERA INVIGNINGAR UNDER OKTOBER

Förskolan köper in elcyklar.
Cyklarna är ett sätt att utveckla 
den pedagogiska relationen mel-
lan vuxen och barn. Barnen 
utvecklar även sina språkliga 
färdigheter genom att 
prata om intrycken 
från cykel-
utflykterna. 

Flera karttjänster lanseras, bland annat 
Köpingskartan som visar kommunal 
service, och Köping i 3D där du kan 
titta på byggprojekt så som badhuset.

Det nya bostadsområdet ”Skogsledens förläng-
ning” invigs. Området öppnas för trafik, tomt-

försäljningen startar och byggnation kan börja.
VME:s styrelse fattar beslut 
om att bygga en ledning även 
till Kolsva, så att de tre näten 
i Arboga, Köping och Kolsva 
knyts ihop.

En cykelbarometer installeras 
längs Stora gatan.
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VÅR KOMMUN I  
JÄMFÖRELSE MED ANDRA
I Köpings kommun ska jämförelser vara en metod för att hjälpa till att bedöma 
kvaliteten i verksamheten. En undersökning som kommunen deltar i är kom-
munens kvalitet i korthet (KKiK). Där jämförs kommuner med varandra inom 
områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. 2018 
deltog 261 kommuner i undersökningen. För tre av måtten redovisas inga 
resultat för Köping, det beror bland annat på att det var för få ärenden och att 
det därigenom kan bli missvisande resultat. Vissa av måtten avser också 2017, 
exempelvis kostnadsmåtten.

Tabellerna visar hur Köping ligger till jämfört med andra kommuner, samt hur 
utvecklingen sett ut det senaste året. 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.

Figuren visar hur Köpings 
resultat fördelar sig i de olika 

grupperna jämfört med andra 
kommuner. Jämfört med 

2018 har andelen mått där 
Köping ligger bland den bästa 
tredjedelen ökat och andelen 

där Köping ligger bland den 
sämsta tredjedelen minskat 

något.  I jämförelse med oss 
själva har resultatet förbätt-

rats på 15 av måtten. För 13 
mått är resultatet försämrat 
och för 3 mått är resultatet 

oförändrat.

BARN & UNGA Resultat
Jämfört med 
oss själva

Jämfört med 
andra

Andel barn som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum, januari–juni 
2018 (%) 84

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,4

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, (tkr per barn och år) 157

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 (%) 84

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (%) 87

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

Kostnad för en elev i grundskolan (tkr per elev och år) 103

Andel av kommunens gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, (%) 63

Kostnad gymnasieskola kr/elev 147 917

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 19,9

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

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 18 - -
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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 (%) 79

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats, 
andel (%) 77

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, (medelvärde) 23

Kostnad individ- och familjeomsorg, (kr/invånare) 4 554

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

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 88 -

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enligt 
SFB, kr/inv 7 811

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 73 -

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 15

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende 62 -

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 20 -

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 78

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 86

Kostnad äldreomsorg, tkr/invånare 80 år och äldre 237

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, (%) 81

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 69

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 84

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 67 -

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 (%) 37

Nöjd Kund Index (NKI) Företagsklimat totalt 74

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för ny-
byggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar. 79 -

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 62 -

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 537

Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) 45,8

Andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%) 31
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ÖVERSIKT ÖVER 
VERKSAMHETENS UTVECKLING
DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamheten intäkter, Mkr 887,1 890,5 905,0 912,9 791,0

Verksamheten kostnader, Mkr -2 123,6 -2 168,3 -2 232,1 -2 247,8 -2 175,5

Skatteintäkter och statsbidrag, Mkr 1 363,7 1 432,9 1 508,6 1 572,0 1 627,1

Årets resultat, Mkr 43,7 21,1 35,1 86,4 81,3

Soliditet, % 36,9 30,4 29,4 29,3 27,9

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % 10,5 9,1 10,0 12,2 12,5

Investeringar, netto, Mkr 322,5 210,3 304,2 340,1 539,5

Självfinansieringsgrad, ggr 67,7 71,2 67,3 87,0 43,5

Långfristig låneskuld; Mkr 946,3 1 328,3 1 513,2 1 555,6 1 790,9

Antal anställda 2 641

Investeringar per medborgare, kr 12 619 8 104 11 648 12 938 20 581

Likviditet Mkr 127,0 185,3 273,4 354,8 282,3

KOMMUNEN 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare (folkmängd) 25 557 25 950 26 116 26 286 26 214

Kommunal skattesats, % 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Verksamheten intäkter, Mkr 485,8 545,9 433,6 442,7 442,8

Verksamheten kostnader, Mkr -1 796,8 -1 925,8 -1 886,1 -1 927,0 -1 973,8

Skatteintäkter och statsbidrag, Mkr 1 363,7 1 432,9 1 508,6 1 572,0 1 627,1

Årets resultat, Mkr 41,2 9,3 16,1 75,4 72,7

Soliditet, % 52,3 45,0 44,9 42,6 40,6

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % 9,9 10,1 11,6 14,7 16,6

Investeringar, netto 171,1 157,8 126,7 205,3 442,2

Självfinansieringsgrad, % 94,6 66,2 112,7 77,2 36,3

Långfristig låneskuld; Mkr 170,0 310,0 358,0 488,0 694,4

Antal anställda 2 303

Likviditet Mkr 120,9 180,0 269,4 352,9 272,4

Koncernens resultat har ökat 37,6 
Mkr mellan åren 2019 och 2015, 
och medelresultatet är 54 Mkr. 
Resultatet har de två senaste åren 
legat på en hög nivå. Den i särklass 
största orsaken är kommunens 
resultatförbättring 2018 och 2019. 
Finansnettot har påverkat resulta-
tet gynnsamt under perioden.

Beträffande kommunens koncern-

bolag visar resultaten en positiv 
trend över perioden. Kommunen 
har de senaste två åren haft en 
positiv utveckling om skattein-
täkter och statsbidrag jämförs 
med verksamhetens intäkter och 
kostnader.

Koncernens investeringar uppgick 
till 539,5 Mkr 2019 och det var det 
år med det högsta investerings-

utfallet under perioden. Det är 
kommunen som står för ökningen.  
De långfristiga skulderna har ökat 
i takt med investeringarna och 
har i snitt ökat med 18,3 procent 
under perioden Kommunen står 
för 40 procent av de långfristiga 
skulderna och Köpings Bostads 
AB för 42 procent. Soliditeten och 
självfinansieringsgraden har också 
påverkats av investeringsnivån.
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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. Ett av de helägda bolagen har också två dotter-
bolag. Kommunen anlitar inga privata utförare. 

Fullständig översikt av den kommunala verksamheten:

KÖPINGS KOMMUNKONCERN

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: 
Elizabeth Salomonsson (S)

Förvaltningschef:
Sara Schelin, 
kommunledningsförvaltningen

Christer Nordling,
Tekniska kontoret

Gun Törnblad,
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
mark och fastighet

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: 
Roger Eklund (S)

Förvaltningschef: 
Torkel Nilson 

VÅRD- OCH  
OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: 
Roger Eklund (S)

Förvaltningschef: 
Annasarah Pavasson

SOCIAL- OCH ARBETS-
MARKNADSNÄMNDEN

Ordförande: 
Andreas Trygg (V)

Förvaltningschef: 
David Schanzer-Larsen

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN

Ordförande: 
Ola Saaw (M)

Förvaltningschef: 
Gun Törnblad

KULTUR- OCH
FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande: 
Jonny Clefberg (S)

Förvaltningschef: 
Conny Wood

VÄSTRA MÄLARDALENS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Gemensam överförmyndarnämnd för 
Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar 
och Surahammar.

Ordförande: 
Carl-Inge Westberg (S)

Förvaltningschef: 
Sara Schelin

VÄSTRA MÄLARDALENS
ENERGI & MILJÖ AB (VME)

Ordförande: 
Elizabeth Salomonsson (S)

VD:
Christer Nordling

KÖPINGS BOSTADS AB
(KBAB)

Ordförande: 
Elizabeth Salomonsson (S)

VD:
Peter Landin

Dotterbolag:
KBAB SERVICE
KÖPINGS KABEL-TV AB

SAMÄGDA FÖRETAG

VÄSTRA MÄLARDALENS
KOMMUNALFÖRBUND
(VMKF) 56 %

Samägs med kommunerna Arboga, 
Kungsör och Surahammar.

MÄLARHAMNAR AB
45 %

KUNGSÖRS GRUS AB 
25 %

ÖVRIGA MED 
KOMMUNALT 
ÄGARINTRESSE

MÄLARENERGI AB

VAFAB MILJÖ
KOMMUNALFÖRBUND

GEMENSAM NÄMND FÖR 
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄSTRA MÄLARDALEN

KOMMUNINVEST

FOLKETS HUS

VÄSTRA MÄLARDALEN 
I SAMVERKAN

NÄMNDER

FÖRETAG
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NÄMND VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, följa upp och utveckla kommu-
nens verksamhet som helhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för mark- och ex-
ploateringsfrågor samt översiktligplanering. Därtill ansvarar styrelsen för utveckling, 
byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser, vatten- och avloppsför-
sörjning (VA) och väghållning. Styrelsen ansvarar även för geografisk informations-
verksamhet (GIS) samt miljöstrategiskt arbete.

Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, 
gymnasieskola, 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. Däri ingår bland annat föreningsstöd, 
bibliotek, fritidsanläggningar, museum och kulturskola. Nämnden ansvarar också för 
kommunens arbete med folkhälsofrågor.

BOLAG VERKSAMHET

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB Bolaget bedriver på affärsmässiga grunder verksamhet inom fjärrvärme.

Köpings Bostads AB Fastighetsbolag som dels 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.

FÖRBUND VERKSAMHET

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. Därtill tillkommer räddningstjänst.

ÖVRIGA ORGANISATIONER MED 
KOMMUNALT ÄGARINTRESSE VERKSAMHET

Mälarenergi 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 19,0 Mkr.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor
Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor 
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.



Köpings kommun - årsredovisning 2019

15

HELÄGDA BOLAG

KBAB
Köpings Bostads AB (ägarandel 
100%) bedriver uthyrning av 
lägenheter (allmännyttig verksam-
het). Bolaget har två dotterbolag, 
KBAB Service AB som förvaltar 
kommunens fastigheter samt 
Köpings Kabel-TV AB som driver 
kabel-TV-nät och bygger och 
levererar fibernät. Kommunen 
driver företaget KBAB Service AB 
för att skapa samordningsvinster 
och hålla kostnader nere kring 
förvaltning av fastigheter.

VME
Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB (ägarandel 100%) är 
en sammanslagning av Arboga 
Energi AB och Köpings kommuns 
fjärrvärmeavdelning. Samman-
slagningen genomfördes den 1 
januari 2017 och bolaget levererar 
fjärrvärme i Köpings och Arbogas 
kommun. 

Skälet till att Köpings kommun 
valt att driva viss verksamhet i 
bolagsform är dels organisatoriska, 
dels ekonomiska. Den verksamhet 
som bedrivs i bolagsform är sådan 
verksamhet som är konkurrens-
utsatt, drivs på affärsmässiga grun-
der eller drivs tillsammans med 
annan ägare, exempelvis en annan 
kommun.

KOMMUNALFÖRBUNDET
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. 

HÄNDELSER 
UNDER ÅRET

NY ORGANISATION
Den 1 januari 2019 övergick 
Köpings kommun i ny organi-
sation. Detta innebar att Kolsva 
kommundelsnämnd lades ned 
och de verksamheter som legat 
under nämnden överfördes till 
Utbildningsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden samt Kultur- 
och folkhälsonämnden (tidigare 
Kultur- och fritidsnämnden). 

Conny Hall (nu Wood) tillträdde 
som ny förvaltningschef för Kul-
tur- och folkhälsonämnden. Con-
ny Hall var tidigare förvaltnings-
chef för Kolsva kommundel och 
följde därmed de verksamheter 
inom kommundelen som flyttade 
över till Kultur- och folkhälsoför-
valtningen. 

Andra förändringar som organisa-
tionsöversynen medförde var:

• Miljö- och byggnadsnämnden 
bytte namn till Samhälls-
byggnadsnämnden, nu även 
med ny ordförande Ola Saaw 
(M), detta efter förändringar i 
majoriteten efter kommunva-
let 2018.

• Barn- och utbildningsnämn-
den bytte namn till Utbild-
ningsnämnden

• Stadskansliet och Drätsel-
kontoret bildade Kommun-
ledningsförvaltningen ledd av 
kommunchef Sara Schelin. 

FÖRÄNDRINGAR I 
DET POLITISKA STYRET
2019 innebar även förändringar 
i det politiska styret efter valet 
i september 2018. En majoritet 
bestående av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Moderaterna och 
Liberalerna bildades och Ola Saaw 
(M) blev kommunalråd. Kommu-
nen har därmed fyra kommunal-
råd. I kommunstyrelsens arbets-
utskott blev Maria Liljedahl (SD) 
ny ledamot. 
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Kommunstyrelsen 2018

Övre raden från vänster: Börje Eriksson (S), Karolina Glogowska (SD), Karl Ingström (L), Lena Vilhelmsson (S), Jonny Clefberg (S), Jenny 
Adolphson (C), Fredrik Andersson (SD). 
Nedre raden från vänster: Ola Saaw (M), Carl-Inge Westberg (S), Elizabeth Salomonsson (S), Roger Eklund (S), Andreas Trygg (V). 
Frånvarande: Gunvor Sharp (M).

Karolina Glogowska (SD), avgick juni 2018 och ersattes av Maria Liljedahl (SD).

KOMMUNALRÅD

Elizabeth 
Salomonsson (S)

Roger Eklund (S)

Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M)

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mandatfördelning efter valet 2018

(49 mandat)

S

18

C

4

SD

11

L

2

M

8

KD

2

V

4
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT OCH STÄLLNING

Svensk ekonomi har liksom 
ekonomierna i omvärlden gått in 
i en fas med lägre tillväxt. Av-
mattningen sker dock efter flera 
år med hög tillväxt och stark ut-
veckling på arbetsmarknaden och 
innebär sammantaget att svensk 
ekonomi går från en konjunktur 
som varit starkare än normalt till 
ett mer normalt läge. Sverige har 
de senaste åren gynnats av stark 
export, bland annat tack vare 
kronförsvagningen. 

Nu börjar dock världskonjunktu-
ren vika, på grund av den osäker-
het som råder kring bland annat 
Brexit och handelskrig. Detta 
drabbar i särskilt hög grad den 
svenska exportmarknaden, vilket 
innebär att tillväxten inte har 
samma förutsättningar att få ett 
positivt stöd från exporten.

Trots att den fleråriga förstärk-
ningen av den svenska arbets-
marknaden bröts för ungefär ett 
och ett halvt år sedan var syssel-
sättningsgraden vid utgången av 
2019 på en historisk mycket stark 
nivå. Andelen arbetslösa, som 
försvagats mer tydligt, ligger ännu 
klart under ett historiskt genom-
snitt. 

Under 2019 var skatteunderlags-
tillväxten fortsatt stark och beräk-
nas ligga på 1,5%. Det beror fram-
förallt på att ökningstakten för 
den genomsnittliga timlönen var 
den högsta på många år samtidigt 
som priset på kommunsektorns 
kostnader endast steg måttligt. 

BEFOLKNINGS-
UTVECKLING
Befolkningstillväxten i Sverige har 
varit relativt stor under 2000 talet. 
År 2004 hade Sverige nio miljoner 
invånare och under 2017 passerade 
Sverige 10 miljoner invånare. Den 
främsta bidraget till befolknings-
utvecklingen har varit invand-
ringen. Även Köpings kommun 
har haft en relativt stor befolk-
ningsutveckling under 2000 talet. 
År 2000 uppgick invånarantalet 
till 24 763 personer. Vid slutet av 
2019 hade Köpings kommun 26 214 
invånare vilket innebär en ökning 
med 1 451 personer (5,9 procent). 
Under 2019 har däremot invåna-
rantalet minskat med 54 personer 
(0,2 procent). Under 2019 föddes 
274 barn och 294 personer avled, 
vilket resulterade i ett födelsenet-
to på     -20 personer. 1 234 flyttade 
till Köping och 1 275 flyttade från 
Köping, vilket gav ett flyttnetto på 
-41 personer. 

Befolkningsökningen 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 peri-
od berodde helt på inflytt och 
invandring till kommunen. Under 
perioden har invandringsnettot 
i snitt varit 200 personer per år. 
Under 2019 har invandringen 
till Sverige minskat och var den 
lägsta på sex år. Detta syns även i 
Köping då invandringsnettot var 
69 personer vilket är klart lägre än 
den senaste femårsperioden. Även 

flyttnetto inom Sverige har varit 
lägre än tidigare år. Flyttnettot har 
i snitt varit 21 personer den senas-
te femårsperioden med den lägsta 
noteringen på -85 personer 2017. 
Under 2019 var däremot flytt-
nettot inom Sverige -110. 

DEMOGRAFI
Jämfört med övriga riket har 
Köpings kommun en något färre 
andel invånare i åldern 20-49 år 
och en något högre andel invånare 
i åldern 50 år och uppåt. Ande-
len unga upp till 19 år är ungefär 
densamma som i resten av riket. 
Trenden har sett likadan ut de se-
naste åren och kommer sannolikt 
att bestå under en längre tid. 
Från år 2000 har kommunen 
genomgått en viss demografisk 
förändring. År 2000 hade Köping 
24763 invånare och medelåldern 
var 42,1 år. År 2018 var det 26 286 
invånare och medelåldern var 43,2 
år (senast tillgängliga uppgift). Ser 
vi lite närmare på detta framträder 
mönstret i nedanstående figur.

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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Det totala antalet kommuninvåna-
re ökade med 1 523 personer samti-
digt som medelåldern ökade med 
1,1 år. Av de fyra ålderskatego-
rierna har tre minskat och en har 
ökat. Att kategorin ej arbetande i 
åldern 20-64 år har minskat får ses 
som positivt. Att andelen i kate-
gorierna 0-19 år samt 20-64 år som 
arbetar minskat är däremot inte 
positivt då dessa är två grupper 
som helst ska bli större. För grup-
pen 0-19 år visar däremot trenden 
de senaste åren att andelen har 
ökat. 2015 utgjorde invånarna i 
ålder i åldern 0-19 år 22 procent av 
befolkningen, 2018 var andelen i 
samma ålder 22,9 procent. 

Kategorin ”65+ år”, som helt 
domineras av pensionärer, har till 
skillnad från de övriga grupperna 
blivit klart större under 2000-ta-
let. Genom att de har ökat från 
4900 till 6197 invånare består nu 
kommunens befolkning till 23,6 
procent av personer som är 65 år 
eller äldre. Den bakomliggande 
standardförklaringen till det är att 
det sena 1940-talets stora barnkul-
lar nu är i sjuttioårsåldern. Men 
räknat i relativa termer finns även 
annan viktig orsak till att pensio-
närerna nu utgör en stor andel av 
befolkningen: att de i åldern 30-49 
år är förhållandevis 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. 
Vilket nu ger sig till känna genom 
att Köping har förhållandevis få 
invånare i de så kallade barnfa-

miljsåldrarna. Ett tydligt exempel 
på sambandet mellan sysselsätt-
ningsmöjligheter och befolknings-
utveckling i en kommun.

ARBETSMARKNAD
Vid slutet av 2019 saknade 1 208 
personer i åldern 16-64 år arbete. 
Det motsvarar 9,7 procent av den 
registrerade arbetskraften, att jäm-
föra med länets 7,2 procent och 
rikets 7,4 procent. 2018 var arbets-
lösheten 9,2 procent vilket innebär 
att arbetslösheten ökat med 0,7 
procentenheter.  Arbetslöshe-
ten varierar mycket mellan olika 
grupper. Av ungdomarna i åldern 
18-24 år saknade 13,6 procent 
arbete vilket är en ökning med 1,1 
procentenheter från 2018. Av de 
inrikes födda i åldern 16-64 år var 
4,9 procent arbetslösa, vilket är en 
ökning med 0,4 procentenheter. 
samtidigt som Andel arbetslösa 
bland de utrikes födda var 27,0 
procent, vilket är en minskning 
med 0,6 procentenheter. 

Förändringar i den nationella ar-
betsmarknadspolitiken det senaste 
året och den omfattande omstruk-
tureringen av den statliga aktören 
Arbetsförmedlingen har inneburit 
osäkerhet, oro och svåra plane-
ringsförutsättningar för alla lan-
dets kommuner. Två tredjedelar 
av kommunerna aviserade ökade 
försörjningsstöds-kostnader redan 
under 2019. Kostnadsökningen är 
tydlig även i Köpings kommun de 
senaste månaderna, bland annat 
på grund av att statliga åtgärder 
avslutats samt att människor 
tvingas söka ekonomiskt bistånd 
på grund av långa utredningstider 

både hos Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.

BOSTADSMARKNAD

MARK
Efterfrågan på mark för att bygga 
bostäder av olika slag i Köping 
är förhållandevis stor. Ett flertal 
intressenter har efterfrågat mark 
för att bygga bostäder. Främst för 
radhus och villor. Under flera år 
har arbetet med att planlägga och 
exploatera pågått för att kunna 
möta marknaden. 

HYRESMARKNAD
Under år 2019 har efterfrågan på 
det kommunalägda bostadsbolaget 
KBAB:s lediga lägenheter minskat 
något. Detta kan till viss del här-
ledas till att KBAB byggt 142 nya 
bostäder under 2016-2018 inom 
kvarteret Hake. En annan orsak 
är att inflyttningen till Köpings 
kommun nu minskar jämfört 
med tidigare år. Antalet intres-
seanmälningar på lägenheter har 
ungefär halverats. Om det tidigare 
var 50-60 intresseanmälningar 
till varje ledig lägenhet är det  nu 
cirka 20-30 intresseanmälningar. 
Tidigare var det cirka 400 perso-
ner totalt som sökte bostad aktivt, 
motsvarande siffra idag är cirka 
200 personer.

Det är kortast kötid till mindre 
lägenheter, ca 3 år i genomsnitt, 
och längst kötid är det till markbo-
städer där kötiden är mellan 10-15 
år för en bostad. Det är också stor 
efterfrågan på trygghetsboenden. I 
dagsläget väntar cirka 100 personer 
på att en lägenhet i ett trygghets-
boende ska bli ledig. Det råder 
brist på tillgängliga lägenheter 
inom kommunen. Totalt sett har 
ändå 2019 varit gynnsam på bo-
stadsmarknaden, vi har inte haft 
några vakanser inom bostäder och 
omflyttningsfrekvenserna sjunker 
då utbudet av lediga lägenheter 
inte är så stort. 
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UTBILDNING
Svårighet att rekrytera behörig 
personal leder till lägre personal-
kostnader och det märks främst 
inom förskola och grundskola. 
Utökad tid i idrott och matematik 
medför rekryteringsbehov samt 
ytterligare lokalbehov. Lokal-
kostnaderna ökar till följd av fler 
tillfälliga lokaler. Gymnasiets eko-
nomi påverkas främst av utökades 
verksamheten för elever som inte 
är behöriga till programmen då de 
saknar ett eller flera ämnen från 
grundskolan eller kommer från ett 
annat land. Bidragen från Migra-
tionsverket har minskat avsevärt 
jämfört med tidigare år. 

Andelen ungdomar/unga vuxna 
som avslutar sin skolgång utan 
fullständig examen ökar. Andelen 
gymnasieelever bosatta i Köping 
med gymnasieexamen efter fyra 
år har sjunkit med 14,1% sedan 
2018. Endast 58,5% av de som 
avslutat gymnasiet efter fyra år har 
erhållit en examen. Utvecklingen 
innebär ett ökat behov av arbets-
marknadsinsatser och vuxenut-
bildning för att dessa unga ska ha 
förutsättningar att komma in på 
arbetsmarknaden och bli självför-
sörjande.

INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG
Verksamheten påverkas av 
konjunkturläget. En ökad psykisk 
ohälsa är redan idag ett oroande 
samhällsproblem, som skulle 
förstärkas om befolkningen även 
belastas av arbetslöshet och en 
pressad ekonomi. Både forsk-
ning och kommande ändringar i 
lagstiftningen förespråkar ett ökat 
förebyggande arbete och tidiga 
insatser till barn och unga för att 
på sikt förbättra folkhälsan. 

Missbruksmönstret bland unga 
och vuxna har förändrats mot en 
minskning av alkoholanvändande 
bland unga men en mer liberal 
attityd till cannabis. Ett ökat be-
roende av droger ställer nya krav 
på vård och behandling och en 
omställning till nya metoder. Det 
tunga missbruket återfinns främst 
bland unga vuxna som på kort till 
fastnat i ett destruktivt och ibland 
livshotande beroende.

Lagstiftningen ställer allt högre 
krav på socialtjänstens arbete 
med stöd till både barn och vuxna 
som utsätts för hot och våld i nära 
relationer. En intern kartläggning 
befäster nationella undersökning-
ar som visar att ett stort antal barn 

bevittnar/upplever våld mellan 
föräldrar och viktiga vuxna i sin 
hemmiljö.

VÅRD OCH OMSORG
Under året har satsningar gjorts 
på olika typer av förebyggan-
de åtgärder som möjliggör att 
aktivitet- och funktionsförmåga 
kan bibehållas längre. Satsningar 
på välfärdstekniska och digita-
la lösningar möjliggör en ökad 
trygghet och självständighet hos 
målgrupperna. 

Utifrån rådande platsbrist på 
boendesidan inom både äldre-
omsorgen och funktionsnedsätt-
ningssidan har vård och omsorgs-
nämnden fattat beslut om ett nytt 
äldreboende samt ett nytt LSS-bo-
ende. Inom äldreomsorgen har 
den största platsbristen varit för 
personer med demenssjukdom.

Ett stort arbete har påbörjats 
under året för att skapa förut-
sättningar att införa heltid som 
norm. För att kunna erbjuda alla 
medarbetare heltid med goda 
arbetsförhållanden, och samtidigt 
en ekonomi i balans, ses hela 
bemanningsprocessen över utifrån 
olika perspektiv. 
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RISK ORSAK PÅVERKAN HANTERING

Omvärldsrisker

Ökad försörjningskvot
Åldrande befolkning och 
minskad andel förvärvs-
arbetande.

Ökat tryck på omsorgsverk-
samheten. Nya arbetssätt.

Användning av ny teknik

Stor sjukfrånvaro Epidemiutbrott. Personalbrist Plan för hantering av 
epidemier. 

Långvarigt bortfall av el, vatten 
eller telefoni Tekniska fel, naturkatastrof.

Trygghetslarm slås ut. 
Tillagning av mat. IT-system 
kan slås ut.

Tillgång till reservkraft, 
kontinuitetshanteringsplaner.

Verksamhetsrisker

Personalbrist
Hög personalomsättning.
Svårt att rekrytera.
Sjukskrivningar.

Försämrat verksamhets-
resultat. Försämrad kvalitet på 
verksamheten. Hög arbetsbe-
lastning för befintlig personal.

Arbeta för att vara en  
attraktiv arbetsplats.
Arbetsmiljöarbete.

Kompetensbrist Brist på utbildad personal. Sämre kvalitet på kommunens 
verksamheter

Kommungemensamt  
rekryteringsarbete.

Lokalbrist
Byggnation av verksamhets-
lokaler har inte skett i samma 
takt som barn- och elevök-
ningen.

Trygghetskänslan kan komma 
att bli sämre då möjlighet till 
lugn och ro minskar. Möjligen 
lägre måluppfyllelse då 
pedagogisk verksamhet kräver 
visst utrymme. 

Samverkan kring 
lokalförsörjningsfrågor.

Utebliven kommunikation/
information om vårt utbud

Bristande kunskap om process 
och möjligheter. Utebliven 
eller bristande kommunika-
tionsplanering.

Informationen når inte fram.
Förbättringar av verktyg och 
kunskaper inom  
kommunikation.

Finansiella risker

Finansieringsrisk Krediter kan inte anskaffas 
eller till hög kostnad. Hög kostnad för krediter.

• Reglering av ränte-
• bindningstid
• Sprida förfallodagar
• Säkringskoppling mellan 

derivat och underligg- 
ande kredit

Kreditrisk och likviditetsrisk Placerad likviditet går 
förlorad. Inga ränteintäkter.

Likviditetsbehovet ska pre-
ciseras i kort och långsiktiga 
prognoser.

Motpartsrisk Risken är att motparten inte 
fullgör sina åtaganden. Placeringar förlorar värde. Ställa krav på motpartens 

kreditvärdighet .

Ränterisk
Kostnaden för räntebärande 
skulder ändras i en ofördelak-
tig riktning vid en förändring 
av marknadsräntan.

Högre räntekostnader.

Reglera strukturen på ränte-
ändringstillfällen.
Alternativt att använda ränte-
derivat.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
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OMVÄRLDSRISKER
El, vatten och telefoni är samhälls-
viktiga funktioner och långvarigt 
bortfall ställer krav på kommunen. 
Bland annat kan trygghetslarm 
slås ut vilket kan leda till att 
trygghetslarm slås ut vilket skapar 
otrygghet både hos användarna 
och hos anhöriga. Tillagning 
av mat till äldreboenden, hem-
tjänst, gruppboende, skolor och 
förskolor blir också ett problem 
om inte tillgång till reservkraft 
finns. El-bortfall kan medföra att 
viktiga IT-system ligger nere. Med 
användning av reservkraft kan de 
allvarligaste konsekvenserna av 
el-bortfall reduceras.

Ett epidemiutbrott kan leda till 
personalbrist inom hela den 
kommunala verksamheten. När en 
epidemi når sin kulmen finns risk 
för en frånvaro bland personalen 
på upp till 50 procent. Kommunen 
har en nyckelroll i krishante-
ringssystemet. Vid en omfattande 
epidemi ställs särskilda krav på 
en samordnad kommunal krisled-
ning. 

Vad avser krishanteringsförmåga 
skall det inom verksamhetsansvar 
och det geografiska ansvarsområ-
det finnas en god förmåga att vid 
allvarliga störningar leda den egna 
verksamheten, fatta beslut inom 
eget verksamhets- eller ansvar-
sområde, sprida snabb, korrekt 
och tillförlitlig information till 
allmänheten och media samt vid 
behov kunna medverka samordnat 
med andra ansvariga aktörer och 
deras åtgärder.

Medellivslängden i Sverige blir 
allt högre och andelen förvärvs-
arbetande minskar. Detta innebär 
att försörjningskvoten ökar, det 
vill säga att varje förvärvsarbetare 
måste försörja en större andel icke 
förvärvsarbetande. Detta ställer 
krav på effektiviseringar inom 
kommunen för att kunna fortsätta 
hålla en hög standard på välfärds-
tjänsterna. Störst påverkan har 
detta på vård och omsorgsverk-
samheten.

VERKSAMHETSRISKER
Köpings kommun ser flera utma-
ningar på lång såväl som på kort 
sikt för kompetensbehovet inom 
flera av de stora yrkesgrupperna. 
Framförallt inom skolans område 
och inom vårdområdet är utma-
ningarna särskilt stora. Enligt 
Skolverkets prognoser kommer 
behovet för skolor och försko-
lor att rekrytera nya lärare och 
förskolelärare fortsättningsvis vara 
stort. Enligt prognoserna kommer 
det saknas cirka 45 000 lärare och 
förskolelärare om 15 år. Vi står 
även inför det faktum att befolk-
ningen blir allt äldre samtidigt 
som andelen personer i arbetsför 
ålder blir mindre. I och med denna 
förändring står vård och omsorg 
inför utmaningar framöver. Att 
kunna locka personer med rätt 
kompetens att arbeta i Köpings 
kommun kommer därför vara en 
nyckelfråga framöver. 

Ett annat viktigt område inom 
personalpolitikens område är 
arbetsmiljön. Sedan 2014 är 
psykisk ohälsa den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken i Sverige. 
Det kommer därför att ställa krav 
på förbättrad arbetsmiljö men 
även nyttjande av nya tekniska 
lösningar inom vissa områden. 
Även satsningar på friskvådsbi-
drag som gjorts av kommunen är 
en viktig del eftersom välmående 
medarbetare ger bättre förutsätt-
ningar att möte de krav som ställs i 
arbetslivet.

Byggnationen av verksamhetslo-
kaler har inte skett i samma takt 
som barn- och elevökningen skett 
i kommunen. Detta kan dels leda 
till att trygghetskänslan för elev-
erna blir sämre, dels att målupp-
fyllelsen minskar. För att kunna 
tillgodose behovet av verksam-
hetslokaler krävs samverkan kring 
lokalförsörjningsfrågor inom alla 
delar av kommunen.

Utebliven kommunikation och in-
formation om kommunens utbud 
och tjänster på grund av bristande 
kunskap om processer och möjlig-
heter leder till att informationen 

inte når fram till invånarna och att 
inte kommunens utbud utnyttjas 
i den grad som annars hade varit 
möjligt. En viktig faktor kommer 
därför vara att arbeta med förbätt-
ring av verktyg för kommunika-
tion samt att öka kunskapen om 
kommunikation inom samtliga 
delar av organisationen.

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.

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. 

Kommunens har åtta lån på 
sammanlagt 688 Mkr varav fyra 
med rörlig ränta och fyra med fast 
ränta. Lånen med rörlig ränta upp-
går till 390 Mkr. Snitträntan för 
samtliga lån var 0,30 procent. Den 
genomsnittliga kapitalbindningen 
är 3,50 år och den genomsnittliga 
räntebindningen är 1,812 år.  
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. 

KOMMENTARER
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Borgensåtagandena för de kom-
munägda bolagen har ökat med 
62,5 Mkr. Förändringen beror i 
huvudsak på en ökning med 42,2 
Mkr för Västra Mälardalens kom-
munalförbund. Ökning har skett 
med 24,6 Mkr för det kommunala 
bostadsföretaget KBAB med dess 
dotterbolag. KBAB står för 64 pro-
cent av de totala borgensåtagande-
na. Borgensåtaganden har i övrigt 
minskat genom amorteringar. 
Under 2018 har inget infriande av 
borgen skett. Köping hade 2018 
borgensåtagande på 42 955 kr per 
innevånare. Jämförelsegruppen(1) 
hade för samma period 42 639 
kronor per innevånare.

Köpings Bostads AB är det bolag 
som är mest exponerat för finan-

siella risker genom hög upplåning. 
I sin finanspolicy beskriver de 
hanteringen av ränterisken enligt 
följande: 

Ränteexponeringen i företaget är 
vid varje tillfälle summan av den 
befintliga upplåningen samt den 
genomsnittliga räntebindningen 
för denna, med hänsyn till för-
ändringar av räntebindningstiden 
med hjälp av derivatinstrument. 
Företaget påverkas av ränterisken 
på framförallt två sätt, dels resul-
tatmässigt, dels av värdeföränd-
ringen på skuldportföljen. 
Företaget skall kontinuerligt följa 
upp och beräkna hur resultatet 
respektive värdet på skuldportföl-
jen, kan komma att förändras vid 
olika räntescenarios. Hantering av 

räntebindningstiden bör företrä-
desvis hanteras genom räntede-
rivat.

Risken att betydande delar av 
utestående låneengagemang 
förfaller inom samma tidsperiod 
kan vid ogynnsamma marknads-
lägen medföra att omsättningen 
eller refinansieringen av en stor 
del av lånevolymen måste ske till 
ofördelaktiga räntevillkor eller 
ej är genomförbara. Detta gäller 
även nyupplåning. Härigenom 
kan kapitalkostnaden för företaget 
snabbt öka, eller en likviditetskris 
uppstå. För att begränsa denna 
risk skall förfallostrukturen och 
kapitalbindningstiden på skuld-
portföljen regleras.

BORGENSÅTAGANDE, Mkr 2015 2016 2017 2018 2019

Kommunägda bolag 801,0 1 103,6 1 166,9 1 119,5 1 182,0

Övriga 8,5 9,2 9,0 8,8 8,7

Totalt 809,5 1 112,8 1 175,9 1 128,3 1 190,7

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
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.
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Den avgiftsbestämda ålderspensi-
onen, den så kallade individuella 
delen, disponeras av den anställde 
för eget val av förvaltare och kost-
naden bokförs löpande. 

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 
2019 uppgick dessa till 3,2 Mkr.

Kommunkoncern Kommun

PENSIONSFÖRPLIKTELSE, Mkr 2018 2019 2018 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

   a) Avsättning inklusive särskild löneskatt 140,9 155,8 119,4 138,2

   b) Ansvarsförbindelse 
       inklusive särskild löneskatt 594,6 579,9 594,6 579,9

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensions-
försäkring 1,4 1,7 0 0

Pensionsförpliktelse som tryggats 
i pensionsstiftelse 0 0 0 0

Summa pensionsförpliktelser 
(inklusive försäkring och stiftelse) 736,9 737,4 714,0 718,1

Kommunkoncern Kommun

FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL 
- MARKNADSVÄRDE, Mkr 2018 2019 2018 2019

Totalt pensionsförsäkringskapital 1,4 1,7 0 0

   - Varav överkottsmedel 0 0 0 0

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 0 0

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 0 0

Summa förvaltade pensionsmedel 1,4 1,7 0 0

Finansiering

Återlånade medel 735,5 735,7 714,0 718,1

Konsolideringsgrad 0,19 % 0,23 %   

Koncernens pensionsförplik-
telser 2019 uppgår till 734,7 Mkr 
och kommunens till 718,1 Mkr. 
Ansvarsförbindelsen har minskat 
med 14,7 Mkr jämfört med 2018 
främst genom utbetalningarna 
till pensionstagarna. Avsättning 
inklusive särskild löneskatt har 
ökat med 18,8 Mkr för kommunen 
för den förmånsbestämda ålders-
pensionen. Kommunkoncernen 
har inga egna placeringar avseende 

pensionsmedel. Mälarhamnar 
AB har 1,7 Mkr tryggat genom 
pensionsförsäkring.

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. 
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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.

STÖRRE 
INVESTERINGAR
Investeringarna i hamnen har 
fortgått under åren. Totalt under 
året har projektering och inves-
teringar skett till en kostnad på 
85 Mkr. Under året har ett nytt 
magasin färdigställts och invigts. 
Magasinet kommer att hyras ut till 
Mälarhamnar AB.
Exploateringar har skett för 
områdena Skogsleden och Västra 
Sömsta. Skogsleden var det största 
projektet och tomtförsäljningen 
kan nu starta. Exploateringskost-
naderna uppgick till 19,7 Mkr 
totalt.

Nybyggnation av en förskola i 
Kolsva har pågått under året med 
invigning i februari 2020. Inves-
teringarna under året har uppgått 
till 22,4 Mkr.

Fortsatt samlokalisering har skett 
genom inflytten i KMV lokalen i 
oktober. I lokalen finns nu Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, 
Skatteverket, samt delar av social- 
och arbetsmarknadsnämndens 

område.  Investeringsbeloppet blev 
totalt 61,2 Mkr.

Byggnationen av det nya badhuset 
och hall har fortsatt under året. 
196,7 Mkr har investerats under 
året och driftstarten är planerad 
till hösten 2020.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER
Kommunen har under året fått 
en ny organisation med fokus på 
tydlig ansvarsfördelning mel-
lan förvaltningar och nämnder. 
Kommundelsnämnden i Kolsva 
upphörde och verksamheter-
na sammanfördes med övriga 
förvaltningar. Miljökontoret och 
den centrala fastighetssamord-
ningen ingår nu i Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Under året 
har överföringen av Tekniska 
kontorets verksamhet till VME 
utretts och förberetts, överfö-
ringen skedde första januari 2020. 
Kultur och fritidsnämnden fick ett 
breddat uppdrag genom ansvaret 
för kommunens folkhälsoarbete 
och bytte då namn till kultur och 

folkhälsonämnden.   

VME:s styrelse har under året 
fattat beslut om att bygga en 
transitledning till Kolsva. Fjärrvär-
menätet blir då ihopknutet mellan 
Arboga, Köping och Kolsva. 

Ett stort arbete har påbörjats inom 
Vård & Omsorg för att skapa 
förutsättningar att införa heltid 
som norm. För att kunna erbjuda 
alla medarbetare heltid med goda 
arbetsförhållanden, och samtidigt 
en ekonomi i balans, ses hela 
bemanningsprocessen över utifrån 
olika perspektiv

Beträffande samarbete så har ar-
betet med samverkan inom Västra 
Mälardalen fortsatt under året. 
Bland annat genom yrkeshög-
skoleutbildningar och samverkan 
inom missbruksvården samt 
mellan näringslivsavdelningarna. 
Utbildningsnämnden har i sam-
verkan med Regionen öppnat en 
familjecentral i Kolsva, som är en 
mötesplats för föräldrar och barn. 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Köpings kommun tillämpar princi-
perna för mål- och resursstyrning. 
Styrningen sker med mål, värde-
ringar och dialog kopplade till givna 
resurser. Styrningen ska präglas av 
helhetstänkande och främja kom-
munens utveckling samt genomsyra 
alla styrdokument. 
De av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse/nämnder fastställ-
da målen är grunden för all kommu-
nal verksamhet. Målen ska - utifrån 
ekonomiska ramar - ange önskad 
inriktning, omfattning och kvalitet i 
verksamheten. Kommunens miljö-
policy och kvalitetspolicy ingår som 
hörnstenar i styrmodellen. 
Uppföljning och utvärdering är en 

central del i styrningen av verk-
samhet och ekonomi. Det behövs 
resultatanalyser och kontroller som 
visar om verksamhetens prestationer 
och kvalitet uppfyller målen. Genom 
utvärdering av måluppfyllelsen blir 
det tydligt vad som behöver åtgär-
das. Dessa åtgärder förs sedan in i 
planeringsprocessen på nytt.

HUVUDPRINCIPER FÖR 
VERKSAMHETS- OCH EKONOMISTYRNING

Illustration av kommunens styrmodell.

Varje nämnd har i sitt reglemente 
fått i uppdrag av kommunfullmäk-
tige att bedriva en väl avgränsad 
verksamhet i enlighet med gällande 
lagar, förordningar, föreskrifter samt 
nationella mål för den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige 
antar också ägardirektiv för kommu-
nens bolag.      

KOMMUNSTYRELSENS 
ANSVAR
Kommunstyrelsens uppgift är att 
leda, samordna och styra förvalt-
ningen av kommunens angelägen-
heter. Kommunstyrelsen ansvarar 
för den ekonomiska förvaltningen, 
strategiska planering och ser till 
att nämnder, förvaltningar och 

kommunala bolag följer riktlinjer 
som bestämts av kommunfullmäk-
tige. Kommunstyrelsens har enligt 
kommunlagen uppsiktsplikt över 
nämnder, kommunalförbund och 
bolagens verksamheter.

ANSVAR OCH BEFOGENHETER
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NÄMNDER OCH 
STYRELSERS ANSVAR 
Nämnder och styrelse 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 verksam-
heten samt de kommungemensam-
ma styrdokumenten. Nämnders 
och kommunstyrelsens ansvar finns 
reglerat i reglementen. För bolagen 
finns ansvaret reglerat i ägardirek-
tiven. 

UPPSIKTSPLIKT
Syftet med kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt är att styrelsen ska 
övervaka att kommunens verksam-
het och angelägenheter bedrivs och 
utvecklas i enlighet med kommu-
nens styrdokument och beslut samt 
att lagar och förordningar efterlevs.
Någon särskild uppföljning har inte 
skett under året utöver de sedvanliga 
månadsrapporterna och delårsrap-
porten.

INTERN KONTROLL
Internkontrollen är en viktig del 
av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Det är också ett sätt 
för kommunstyrelsen att utöva sin 
uppsiktsplikt. De flesta risker kont-
rolleras eller åtgärdas som en natur-
lig del i verksamhetens processer. 

Internkontrollen följer upp verksam-
heten och säkerställer att verksam-
heten har:
• Ändamålsenlig och kostnadsef-

fektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rappor-

tering och information om 
verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, 
föreskrifter, riktlinjer m.m

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. 

Resultatet av uppföljningen ska 
rapporteras till nämnd eller styrelse i 
den omfattning som fastställts i den 
interna kontrollplanen. Rapporte-
ringen ska även innehålla vidtag-
na och föreslagna åtgärder med 
anledning av konstaterade brister. 
Resultatet skall även behandlas av 
kommunstyrelsen.

UTFALL  
INTERNKONTROLL 2019
Syftet med intern kontroll är att 
säkerställa att kommunens processer 
och rutiner leder till en ändamålsen-
lig och kostnadseffektiv verksamhet, 
att den finansiella rapporteringen 
och informationen är tillförlit-
lig, samt att av tillämpliga lagar, 
föreskrifter och riktlinjer efterföljs. 
En god intern kontroll innebär att 
möjliga risker inringas, bedöms och 
förebyggs. Som utgångspunkt för 
kommunens internkontrollarbete 
finns i kommunens ”Riktlinjer för 
inter kontroll”.

Uppföljningen har genomförts inom 
fem gemensamma områden: 
• GDPR – Rutin för utlämning av 

registerutdrag 
• Systemförvaltning – Finns 

systemförvaltningsplan
• Systemförvaltning – Finns 

utsedd systemförvaltare
• Myndighetsutövning – Rutin 

för post- och e-posthantering 
vid frånvaro 

• Arbetsmiljö –Handlingsplan 
mot hot och våld 

Uppföljningen av de gemensamma 
områdena visade att det inte finns 
något område där samtliga förvalt-
ningar inte visat någon avvikelse. 
Störst avvikelse finns på kontroll-
punkten för systemförvaltningsplan. 
Flera förvaltningar har påbörjat 
arbetet men ingen förvaltning är 
färdig. Arbetet med att åtgärda de 
avvikelser som identifierats har 
påbörjats och kommer att följas upp 
under år 2020. 

Uppföljning av den interna 
kontrollen har även genomförts 
inom 21 områden som styrelse och 
nämnder bedömt som viktiga för 
sin verksamhet. Av de 21 förvalt-

ningsspecifika kontrollpunkterna 
har en inte kunnat genomföras. Tio 
avvikelser har konstaterats i årets 
uppföljning, detta kan jämföras med 
elva avvikelser i uppföljningen av 
internkontrollen för år 2018, som 
även den innehöll 21 kontrollom-
råden. Av kontrollpunkterna med 
avvikelser så är åtgärd påbörjad eller 
avslutad för åtta kontrollområden. 
För ett kontrollområde har åtgärd 
inte påbörjats.

PLANERINGS- OCH 
BUDGETPROCESS
I januari genomförs planeringsda-
gar där förutsättningarna inför året 
presenteras. Dessa baseras på skatte-
beräkningar, kommunens eventu-
ellt egna nya beslut, demografiska 
förutsättningar, regeringens budget, 
omvärldsfaktorer med mera. För-
djupningar kan också göras i frågor 
som kommer att bli aktuella under 
året. Kommunstyrelsen kan också 
besluta om att nämnderna ska belysa 
vissa frågeställningar till kommande 
budgetarbete. 

BOKSLUTSBEREDNING
En bokslutsberedning hålls i mars 
där nämnderna och styrelser ges 
möjlighet att kommentera och 
analysera ekonomiskt utfall och 
verksamheternas utveckling och 
måluppfyllelse. Bokslutsberedningen 
utgör dessutom en av startpunkterna 
för budgetarbetet för kommande år.

BUDGETBEREDNING
Under maj månad genomförs en 
budgetberedning. Här sker en 
dialog med nämnderna utifrån de 
underlag som nämnderna sam-
manställt. Underlaget innehåller 
förändringar och nya förutsättningar 
utifrån demografiska förändringar, 
lagstiftning samt övriga omvärlds-
förändringar. Investeringsbehov och 
taxe- samt avgiftsförändringar ska 
också belysas, liksom övergripande 
förändringar för de två sista åren 
för planperioden. Utifrån dessa för-
utsättningar utarbetar de politiska 
partierna förslag till budgetramar 
för nämnderna, skattesats, taxor 
och avgifter för i första hand det 
kommande året. 
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BUDGETBESLUT
Budgetbeslut tas i kommunfull-
mäktige 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.

VERKSAMHETSPLAN 
OCH DETALJBUDGET
Under hösten arbetar styrelse och 
nämnder med verksamhetsplaner 
och detaljbudgetar. I verksamhets-
planerna redovisas nämndernas net-
toramar på verksamheter. Förutom 
en allmän verksamhetsbeskrivning 
finns en målbeskrivning. I målbe-
skrivningen ska nämnderna visa hur 
de ska bidra till de kommungemen-
samma målen. Målsättningarna ska 
då vara utformade så att de är möjli-
ga att arbeta efter utifrån nämndens 
ekonomiska förutsättningar och ha 
en tydlig koppling till kommunfull-
mäktiges övergripande målbild. 
 

UPPFÖLJNING OCH 
UTVÄRDERINGS-
PROCESS
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 månadsresul-
tat och helårsprognoser till kom-
munstyrelsen. Detta ska ske enligt 
en årlig tidplan. 

Normalt görs åtta månadsrapporter. 
Förutom kommentarer till avvikelser 
ska även nämnder och styrelser upp-
rätta en åtgärdsplan för att åtgärda 
negativa avvikelser. Redovisningen 
av den ekonomiska ställningen för 
styrelser och nämnder ingår i den 
interna kontrollen för att säkerställa 
en tillförlitlig ekonomisk redovis-
ning. 

Större investeringsprojekt ska 
slutredovisas löpande till kommun-
fullmäktige.

DELÅRSREDOVISNINGAR
Uppföljningen från nämnd till 
kommunfullmäktige görs genom en 
budgetuppföljning inklusive finans-
förvaltning normalt per den 30 april, 
samt en delårsrapport normalt per 
den 31 augusti. Den senare delårs-
rapporten innehåller även uppfölj-
ning 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.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH MÅLUPPFYLLELSE
Köpings kommun har nio stycken kommungemensamma mål som utgår ifrån en gemensam målbild. Till 
varje mål har kommunfullmäktige formulerat en text där det framgår vad man vill att kommun ska uppnå 
och i vilken inriktning kommunens verksamheter ska arbeta. Till varje mål finns indikatorer som visar hur 
väl målet är uppnått. Vid värderingen av måluppfyllelsen görs en sammanvägd bedömning av målets indi-
katorer. Vid bedömning om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning görs först en bedömning om 
det finansiella målet är uppnått som i sin tur ställs mot en samlad bedömning av de kommungemensamma 
verksamhetsmålen.

Kommunallagen anger att 
kommunerna skall bedriva sin 
verksamhet så att god ekono-
misk hushållning uppnås. Lagen 
säger också att det ska finnas mål 
uppsatta både ur ett finansiellt 
perspektiv och ur ett verksam-
hetsperspektiv. God ekonomisk 
hushållning råder när de verk-
samhetsinriktade målen visar på 
god måluppfyllelse samtidigt som 
de finansiella målen är uppfyllda. 
Sammantaget skapar dessa mål 
förutsättningar för en god utveck-
ling i Köpings Kommun.

UTGÅR IFRÅN DE 
GEMENSAMMA MÅLEN
God ekonomisk hushållning i 
Köpings kommun utgår från de 
kommungemensamma målen som 
antagits av kommunfullmäktige. 
Målen ska utifrån det finansiella 

perspektivet som grund, ange 
önskad inriktning, omfattning och 
kvalitet i verksamheten. Det finan-
siella perspektivet ska utgå ifrån 
långsiktighet samt förmåga att 
möta konjunkturförändringar och 
ändrade förutsättningar på kort 
och medellång sikt. Måttet årets 
resultat i relation till skatteintäk-
ter och utjämning används som 
finansiellt mål och är 0,5 procent. 
Ett resultat mellan 2 och 3 procent 
betraktas generellt som god eko-
nomisk hushållning, eftersom ett 
sådant resultat ger utrymme för att 
över en längre tid skattefinansiera 
större delen av en normal inves-
teringsvolym i en kommun. Att 
Köping har ett förhållandevis lågt 
satt mål beror delvis på den regel-
bundna årliga avkastningen på 
förlagslån från Mälarenergi Elnät 
AB som motsvarar 0,6 procent.

FYRA AV TIO MÅL HAR  
UPPNÅTTS HELT
Det finansiella målet har uppnåtts 
vilket är en förutsättning för att 
uppnå god ekonomisk hushåll-
ning. Av de nio verksamhetsmålen 
har tre mål uppnåtts helt och fyra 
mål uppnåtts delvis. Ett mål har 
inte uppnåtts och ett mål kan inte 
bedömas. Årets måluppfyllelse för 
verksamhetsmålen är den högsta 
sedan 2013 då nuvarande mo-
dell för måluppfyllelse infördes. 
Särskilt bör uppmärksammas den 
positiva utvecklingen för målet 
”Vi ska ge barn och ungdomar 
kunskaper för livet”.  Den sam-
mantagna bedömningen blir att 
kommunen delvis uppnått god 
ekonomisk hushållning, detta då 
merparten av verksamhetsmålen 
inte uppnåtts.

KOMMUNGEMENSAMMA MÅL Måluppfyllelse 2019

Övergripande finansiellt mål Målet är uppnått

VERKSAMHETSMÅL

En kommun med hög kvalitet Målet är inte uppnått

En kommun med inflytande och bra information Målet är delvis uppnått

Trygghet i livets alla skeden Målet är delvis uppnått

Aktiv fritid och bred kultur för alla Målet är uppnått

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Målet är delvis uppnått

Attraktivt boende Målet är uppnått

Arbete och näringsliv Målet är delvis uppnått

Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Målet kan inte bedömas -

Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Målet är uppnått
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ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL

Indikatorer 2017 2018 2019

Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 1,1 % 4,8 % 4,5 %

Måluppfyllelse Målet är uppnått

Indikatorn för årets resultat i 
förhållande till skatteintäkter och 
utjämning uppgår till 4,5 procent 
och visar på att målsättningen 

uppnåtts. Under den senaste fem-
årsperioden har måttet i genom-
snitt varit 2,8 procent.

EN KOMMUN MED HÖG KVALITET

Indikatorer 2017 2018 2019

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens 
verksamhet och åtagande ökar 55 54 50

Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande 
och tillgänglighet ska öka 55 58 52

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått

RESULTAT
Målet följs upp genom SCB:s 
medborgarenkät som görs varje år. 
För båda indikatorerna är målet 
att indikatorvärdet ska öka. Under 
2019 har indikatorvärdet däremot 
sjunkit för båda indikatorerna 
varför målet inte har uppnåtts.

HÄNDELSER

NYA MÅL FÖR KÖPINGS KOMMUN
Under 2019 har ett arbete med 
att ta fram nya mål för Köpings 
kommun pågått. I samband med 
framtagandet av de nya målen har 
medborgardialoger hållits i de oli-
ka kommundelarna och en enkät 
har funnits på Köpings kommuns 
hemsida där medborgarna i 

Köping haft möjlighet att lämna 
synpunkter om vad som är viktigt 
för dem. De nya målen gäller för år 
2020-2027.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN 
FORTSATT VIKTIG FRÅGA
För att kunna erbjuda invånarna i 
Köpings kommun en hög kvalitet 
i våra tjänster är det viktigt att vi 
kan rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens. Under året har 
vi därför arbetat med en kompe-
tensförsörjningsplan samt med 
arbetsgivarvarumärket. Exempel 
på kvalitetshöjande aktiviteter i 
förvaltningarna på medarbetarom-
rådet är bland annat framtagande 
av kompetensförsörjningsplaner 
för medarbetarna samt kompe-
tenshöjande utbildningar. 

DIGITALA LÖSNINGAR 
En annan viktig del för att kunna 
erbjuda invånarna i Köping en hög 
kvalitet i våra tjänster är att erbju-
da digitala lösningar. Under året 
har vi, tillsammans med Västra 
Mälardalens Kommunalförbund, 
arbetat med att främja digitalise-
ringen. Ute på förvaltningarna har 
bland annat arbete med digita-
liseringsplaner genomförts och 
ett arbete med digitalisering av 
anställningsavtal är pågår.

FORTSATT ARBETE MED 
INTERNA PROCESSER
För att förbättra kvaliteten i vår 
verksamhet har flera förvaltningar 
under året arbetat med att kartläg-
ga och utveckla sina processer.

MÅLTEXT
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet med medborgarfokus, tillgänglighet och 
god service. Ett bra bemötande från alla medarbetare är avgörande för hur vår service och våra tjänster 
uppfattas av dem vi är till för. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna att de får ett gott 
bemötande av engagerad personal.
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EN KOMMUN MED INFLYTANDE OCH BRA INFORMATION

Indikatorer 2017 2018 2019

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och 
inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar 41 39 35

Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar  
(avser senaste valen) 80,9 82,8 82,8

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

RESULTAT
Samtliga av kommunens förvalt-
ningar har ett aktivt arbete utifrån 
kommunikation till invånare och 
medarbetare. Det sker dock färre 
aktiviteter kring olika typer av 
dialoger med invånare, något som 
behöver förbättras för att målet 
ska kunna uppfyllas.

HÄNDELSER
Under året har arbete med att ta 
fram en ny webbplats för kommu-
nen pågått. Alla förvaltningar har 
varit inblandade i arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arrangerade ett ”öppet hus” den 
25 april. Det gavs möjlighet till att 
prata bygglov, energifrågor, plane-
ring, lediga tomter med mera.

Kultur- och folkhälsoförvaltning-
en har arbetat med att ta fram ett 
metodstöd för hantering av åsikter 
som kommer in till verksamhe-
terna.

Vård- och omsorgsförvaltningen 
har fortsatt utveckla arbetet kring 
dialoger med brukare. Bland annat 
har brukarråd gjorts i de flesta 

undersökningar där det bedömts 
möjligt. Aktiviteter pågår för att 
säkerställa att brukaren, utifrån 
sin förmåga, kan vara delaktig i 
upprättandet av genomförande-
planen.

Arbetet för att utveckla e-tjänster 
och digitala verktyg och kanaler 
pågår inom samtliga verksamheter 
i Social- och arbetsmarknadsför-
valtningen. Inom försörjningsstöd 
söker till exempel 60 procent av 
alla sökande försörjningsstöd 
digitalt.

MÅLTEXT
Kommuninvånarna ska känna att de är informerade, delaktiga och har inflytande. Invånares och brukares 
synpunkter är viktiga för att förbättra verksamheten. Vi ska verka för att fler invånare tar del i kommunens 
demokratiska utveckling.

TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEENDEN

Indikatorer 2017 2018 2019

Att medborgarnas upplevda trygghet ökar 45% 40% 42 %

Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma 
med stöd av hemtjänsten ökar 88 % 81 % 86 %

Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i 
särskilt boende ökar 89 % 86 % 83 %

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

MÅLTEXT
Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Det förebyggande arbetet, fysisk planering samver-
kan mellan myndigheter, organisationer och enskilda stimulerar till att var och en tar ansvar för den ge-
mensamma tryggheten. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende 
och i sin omgivning och ha tillgång till den vård de behöver. Människor i behov av stöd och bistånd ska få 
sina behov tillgodosedda.
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RESULTAT
Måluppfyllnaden för trygghet i 
livets alla skeenden mäts årligen 
genom medborgarundersökningar 
och brukarenkäter som genom-
förs av SCB och Socialstyrelsen. 
SCB:s undersökning för 2018 
visar på en liten uppgång av den 
upplevda tryggheten. 
Brukarenkäterna för boende med 
stöd av hemtjänst och i särskilt 
boende visar på en uppgång 
avseende den upplevda trygghe-
ten i hemtjänsten. Den upplevda 
tryggheten i särskilt boende visar 
en liten nedgång.

HÄNDELSER

KARTLÄGGNING AV BROTT 
OCH OTRYGGHETSSKAPANDE 
FAKTORER 
Under året har Köpings kommun 
tecknat ett avtal för införande av 
EMBRACE vilket är ett system 
för att kartlägga brott och otrygg-
hetsskapande faktorer. Med hjälp 
av systemet kan mönster på vad 

som orsakar otrygghet identifieras 
och ge underlag för åtgärder. Flera 
av kommunens förvaltningar och 
Köpings bostads AB kommer 
ha tillgång till, och rapportera i 
systemet. Även Polisen kommer 
ha tillgång till systemet för att ta 
del av informationen som inrap-
porteras.

SATSNINGAR PÅ 
BARN OCH UNGA
Redan från förskoleåldern arbetar 
Köpings kommun med likabe-
handling samt förebyggande 
åtgärder gällande trakasserier och 
kränkande behandling. Elevhälsan 
fyller en viktig roll i arbetet md 
att eleverna ska känna sig trygga. 
Under 2019 har samarbetet med 
andra aktörer i samhället i syfte 
att tryggheten ska öka. I detta sam-
arbete ingår bland annat polisen, 
socialtjänsten och Specialpeda-
gogiska myndigheten. Under 2019 
har antalet vuxna bland eleverna 
ökat för att oron och stressen 
bland elever ska minska.

VÄLFÄRDSTEKNIK 
INOM VÅRD OCH OMSORG
Inom vård och omsorg pågår ett 
arbete med att öka användningen 
av välfärdsteknik inom förvalt-
ningen. Exempelvis erbjuds trygg-
hetskamera nu som förstahandsal-
ternativ, före tillsynsbesök. Syftet 
med den ökade användningen av 
välfärdsteknik är att den enskilde 
ska uppleva en högre grad av själv-
ständighet och trygghet.

SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- 
OCH BEROENDEVÅRDEN
Under det gånga året har insatser-
na för att utveckla metoder och 
samverkan inom missbruks och 
beroendevården intensifierats. 
Även öppenvården har omstruk-
turerats för att arbetet mot miss-
bruk och beroende ska omfatta 
både unga och vuxna.
i Social- och arbetsmarknadsför-
valtningen. Inom försörjningsstöd 
söker till exempel 60 procent av 
alla sökande försörjningsstöd 
digitalt.

AKTIV FRITID OCH BRED KULTUR TILL ALLA

Indikatorer 2017 2018 2019

Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjlig-
heterna ökar 41 39 35

Måluppfyllelse Målet är uppnått

MÅLTEXT
Möjligheter till en aktiv fritid och att ta del av olika sorters kulturupplevelser berikar livet liksom närhet 
till natur- och rekreationsområden. Vi ska stödja föreningslivets olika aktiviteter och våra anläggningar ska 
vara funktionella, tillgängliga och väl anpassade.

RESULTAT
Måluppfyllelsen för aktiv fritid 
och bred kultur för alla följs upp 
genom mätning av medborgarnas 
nöjdhet med kultur och fritids-
möjligheterna vilket mäts i SCBs 
medborgarundersökning. Jämfört 
med 2018 så har utfallet för indika-
torn ökat. Ökning är däremot liten 
och över de tre senaste åren är 
variationen på utfallet för indika-
torn relativt liten.

HÄNDELSER

SAMVERKANSPROJEKT 
UNDER ÅRET
Under året har samverkan mellan 
Kultur och folkhälsoförvaltning-
en, andra förvaltningar inom 
kommunen samt andra sam-
hällsaktörer skett. Några exempel 
på samverkansprojekt som skett 
under året är ungcoacher som 

arbetar med att få med barn och 
unga i positiva sammanhang, 
kulturskolans samarbete med 
Karlbergsskolans musikprofil, 
nattvandringar tillsammans med 
polis och socialtjänst samt nya 
kulturprojekt tillsammans med 
Köpings museum. Vid olika kultu-
revenemang har Tekniska kon-
toret varit behjälpliga vid större 
trafikomledningar. 
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UTVECKLING AV 
KULTURTRÄDGÅRDEN
Tillsammans med Miljökontoret 
har Kultur och folkhälsoförvalt-
ningen genomfört ett projekt som 
finansierats genom statligt stöd. 
Tillsammans med Naturskydds-
föreningen genomfördes i augusti 
en familjedag i Norsa hagar.

FRITIDSAKTIVITETER FÖR 
ENSAMKOMMANDE BARN
Genom boendeverksamheten för 
ensamkommande har de ensam-
kommande barnen introducerats 
till lokalsamhällets utbud av 
fritids- och kulturaktiviteter. Vid 
längre lov och ledigheter samt 
löpande under året har det funnits 
ett urval av aktiviteter planerade 

för att säkerställa att ungdomarna 
har bra aktiviteter att sysselsätta 
sig med och som kan hjälpa till 
med deras integrering. Denna 
verksamhet har under 2019 av-
vecklats men exempel på aktivite-
ter har varit att man besökt olika 
idrottsföreningar som skytteför-
eningen, fäktningsakademin och 
judoförenigen samt att Kultur och 
Folkhälsa har varit och informerat 
kring föreningslivet i Köping. De 
har även tagit med ungdomarna på 
hockey- och basketmatch för att 
visa på lokalsamhällets utbud av 
fritidsaktiviteter.

NYTT FOTBOLLSLAG FÖR ELEVER
Under hösten genomfördes en 
föreningsdag på Kompetenscen-

ter där kommunens föreningar 
anordnade aktiviteter för eleverna. 
Det resulterade i att ett fotbollslag 
bestående av elever som studerar 
på SFA-medicin har startats och 
de har därefter medverkat i flera 
fotbollsturneringar.

FORTSATT STORT INTRESSE 
FÖR FRITIDSBANKEN
Det har varit ett stort intresse för 
fritidsbanken där medborgarna 
kan låna fritidsutrustning för att 
kunna delta i olika fritidsaktivite-
ter. Utrustningen kan lånas upp 
till 14 dagar och det är gratis att 
låna utrustningen.

MILJÖARBETE MED OMSORG OM 
GEMENSAMMA RESURSER, NATUR OCH KLIMAT

Indikatorer 2017 2018 2019

Att energiförbrukningen per m2 i kommunens 
lokaler minskar 204 198 196

Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuellts 
mätning stiger 81 85 81

Att cykelåkandet ökar i kommunen 264 779 249 746 233 013

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

RESULTAT
Målet mäts med tre indikatorer 
varav en uppnåtts. Energiför-
brukningen i kommunens lokaler 
fortsätter att minska. Kommunens 
placering i Aktuell Hållbarhets 
kommunmätning stiger fyra place-
ringar och ligger plats 81 av landets 
290 kommuner. För att ligga bland 
de 25% bästa behöver vår placering 

ligga runt plats 72 i mätningen. 
Antalet cyklister som vi följer 
vid tre mätpunkter har minskat 
jämfört med föregående år.

HÄNDELSER

ENERGI
Enligt gällande klimatplan är mål-
sättningen att energianvändning-

en per kvadratmeter i kommunens 
lokaler ska minska med 20 % fram 
till år 2020 jämfört med basåret 
2009. Sex energieffektiviserings-
paket har genomförts i kommu-
nens fastigheter och energiför-
brukningen har till och med 2019 
minskat med 17 % jämfört med 
basåret 2009.

MÅLTEXT
För ett bra liv behöver vi en natur med frisk luft och rent vatten. Vi ska värna miljön och hushålla med en-
ergi- och naturresurser i vår verksamhet. Vi ska skydda och vårda naturen och med förebyggande arbete 
minska föroreningar och klimatpåverkan. Vi ska samarbeta med de som bor och verkar i kommunen för en 
bättre miljö.
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I samband med energirådgivning 
och tomtförsäljningar förespråkar 
kommunen miljövänliga upp-
värmningssystem till exempel 
anslutning till fjärrvärmenätet. 
Under året har diskussion förts 
med verksamhetsutövaren i Kö-
pings hamn för att uppmuntra till 
energibesparande lösningar. Även 
vid tekniska samråd i samband 
med byggnation har energieffekti-
viseringsfrågan och energihushåll-
ning diskuterats samt boendemiljö 
och materialval för sunda inom-
husmiljöer. 

KOMMUNEN 
SAMORDNAR MILJÖPROJEKT
Kommunens näringslivsenhet 
projektleder två miljöprojekt. Pro-
jektet Biogas Västra Mälardalen 
började med en förstudie för att 
undersöka förutsättningarna för 
en regional produktion av biogas. 
Projektet har fått stöd av Leader 
Mälardalen och involverat ett 30-
tal lantbrukare. Under hösten har 
ett arbete pågått för att kunna ta 
nästa steg i processen.

Projektet ”Västra Mälardalens 
Industriella Symbios 2.0” bevil-
jades i början av året medel från 
Leader Mälardalen. Syftet med 
projektet är att med samverkan 
i fokus vidareutveckla nätverket 
Västra Mälardalens industriella 
symbios genom att inkludera fler 
företag och aktörer utifrån deras 
restprodukter och outnyttjad ka-
pacitet och därmed omvandla det 
till ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt värde i regionen. Projektet 
pågår till halvårsskiftet 2022. 

SANERING AV FÖRORENAD MARK
Arbetet med att ta fram underlag 
för rivning och sanering av före 
detta Irisdahls plantskola (Mack-
sta 1:103, 1:106) har pågått under 
året. Rivning och sanering plane-
ras ske under 2020.

Arbetet med förorenade områden 
har fortsatt med kompletterande 
undersökningar och bedömningar 
vid Köpings hytta och Koppar hyt-
ta. Arbetet har finansierats med 
statligt stöd. Vid Kolsva industri-
område har en ansvarsutredning 
tagits fram. 

HÅLLBARA ARRANGEMANG 
OCH AKTIVITETER
Rådgivningsinsatser inkluderade 
framtagandet av en film där håll-
bara alternativ för transport pre-
senterades. Energirådgivningen 
satsade även på riktade solcellssa-
fari för företag och privatpersoner.
För att synliggöra betydelsen 
av pollinerande insekter har ett 
insekthotell förts upp i Bivurpar-
ken. Under hösten genomfördes 
ett seminarium för allmänheten 
om insekternas betydelse för våra 
ekosystem.

En publik cykelbarometer har 
köpts in för att synliggöra cyklan-
det. Barometern har installerats 
längs Stora gatan. 

Kommunens miljöpris delades ut 
till Ciccis Biprodukter i samband 
med arrangemanget Familjedag i 
Norsa hagar. Priset delades med 
tre kommunala verksamheter, 
Servicelaget, Förskolan Sagostu-
gans kockar och till Hagabergs 
äldreboende.

SORTERA MERA!
Köping är en Håll Sverige Rent- 
kommun och är sedan flera år med 
och anordnar en skräpplockardag. 
Skräpplockardagen genomfördes 
i början av maj. Årets tema var 
mikroplast och det delades ut kas-
sar gjorda av återvunna PET-flas-
kor med informationstext om 
varför vi ska undvika att använda 
engångsplastpåsar. Detta utifrån 
att plastpåsar många gånger ham-
nar i vår natur och slits sönder till 
mikroplaster som riskerar att nå 
våra sjöar och hav.

Möjligheten att enkelt kunna 
sortera avfall vid publika arrange-
mang har medfört arbete med att 
ta fram en checklista med både 
tvingande åtgärder och tips på hur 
arrangörer som hyr kommunens 
lokaler skapar ett hållbart arrange-
mang utifrån ett avfallsperspektiv.

HÅLLBAR MAT
Kommunens mål inom livs-
medelsområdet är att 35 % av 
livsmedelsinköpen ska bestå av 
ekologiska livsmedel. 2019 bestod 
31 % av inköpen av ekologiska 

inköp, ungefär samma nivå som 
föregående år. Målet är även att 
matsvinnet ska minska med minst 
10 % jämfört med 2018 års resul-
tat. Målet nåddes då matsvinnet 
minskade drygt 14% jämfört med 
föregående år.

ÖVRIGA BEDÖMNINGAR 
OCH VÄRDERINGAR
Det pågår miljöarbete i alla kom-
munens verksamheter. Utöver 
det som beskrivs ovan arbetar 
förvaltningarna för att få medarbe-
tare, elever, deltagare och invånare 
engagerade i olika miljöfrågor. Ett 
exempel är den interna webbut-
bildningen i Sparsamt körsätt 
och SmartFart, vilket spar både 
drivmedel och påverkan på miljön 
vid bilkörning. 

Ett annat exempel är arbetet med 
att kontinuerligt byta ut äldre 
fordon till fördel för miljövänli-
gare alternativ, eller det intensiva 
arbete kring planering av hante-
ring av dagvatten och skyfall som 
bedrivits under året, i samarbete 
mellan flera förvaltningar. 

Utifrån målets tre indikatorer ser 
vi att arbetet med energifrågorna 
stadigt leder till minskad energi-
förbrukning. Bedömningen är att 
energiarbetet under många år dri-
vits systematiskt med uppföljning 
och utvärdering. Utifrån detta har 
nya insatser gjorts. Klimatplanen 
bedöms ha utgjort en viktig styr-
ning för det uppnådda resultatet. 
Målen i Klimatplanen sträcker 
sig till 2020, vilket innebär att nya 
miljö- och klimatmål behöver 
formuleras. Bedömningen är att 
ett motsvarande styrdokument, 
inom ett bredare miljöområde, 
kopplat till de globala hållbarhets-
målen och de nationella miljökva-
litetsmålen skulle bidra till fortsatt 
ekologiska hållbar utveckling.
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ATTRAKTIVT BOENDE

Indikatorer 2017 2018 2019

Att antalet byggklara tomter ska uppfylla behovet, 
och minst öka med 20 stycken per år fördelat på olika 
områden i olika miljöer

0 0 34

Att antalet medborgare som är nöjda med boende och 
boendemiljön ökar 50 49 50

Måluppfyllelse Målet är uppnått

MÅLTEXT
Attraktiva boendemiljöer ska finnas med närhet till service och rekreation. Ett bra boende med närhet 
till det mesta man behöver för ett gott liv förenklar vardagen. Köping ska vara en kommun som lockar 
människor att vilja flytta in och bo kvar.  

RESULTAT
Attraktivt boende är en funktion 
av många faktorer. För att uppfat-
ta sin boendemiljö som attraktiv 
behöver man naturligtvis vara 
nöjd med själva bostaden, men 
också med läget, tillgängligheten, 
service, närmiljön och omgivning-
arna.  

De indikatorer som finns för att 
utvärdera måluppfyllelsen tar där-
för fasta på tillgången till bostäder 
och tomter för byggnation, samt 
människors upplevelser av sitt 
boende och boendemiljön. 
Enligt den ena indikatorn ska 
andelen byggklara tomter öka med 
minst 20 stycken per år, dvs. det 
ska finnas en detaljplan, tomterna 
vara avstyckade och gata och led-
ningar vara utbyggda. Det arbete 
med planering, projektering och 
byggnation som har skett under 
2018 har resulterat i att 34 småhus-
tomter kan erbjudas till tomtkön i 
januari 2019. 

Den andra indikatorn hämtar 
resultat från SCB:s medborgar-
undersökning och visar att med-
borgarnas nöjdhet med boende 
och boendemiljö i Köping ökat 
något. 2018 var 49 % nöjda med 
sitt boende och boendemiljön, 
jämfört med 50% 2019. 
Relaterat till indikatorerna för 
målet ”Attraktivt boende” är målet 
ändå uppnått. 

HÄNDELSER

PLANLÄGGNING 
OCH EXPLOATERING
Detaljplan för Västra Sömsta, som 
vann laga kraft i början av året, 
möjliggör villor, radhus och par-
hus i ett nytt område direkt norr 
om tätorten, totalt ca 60 bostäder. 
Detaljplan för Grönsiskan 35, 
möjliggör ombyggnation av gamla 
armaturfabriken till bostäder, 
samt komplettering med radhus 
på samma fastighet. Detaljplan för 
del av Lingonet 3 och 4 möjliggör 
förtätning inom KBAB´s bostads-
område efter Furuvägen genom 
uppförande av ett åtta våningar 
högt flerfamiljshus med ca 40 
lägenheter.

Under året har tre viktiga strate-
giska markköp gjorts för att säker-
ställa marktillgången för framtida 
exploateringar. Det är Yara-tom-
ten i hamnen, ett större markom-
råde invid Malma Prästgård samt 
en fastighet Vallby-Ullvi. Kom-
munen har genom detta ökat sitt 
markinnehav med ca 115 ha mark.
I slutet på januari släpptes 34 små-
hustomter till kommunens tomt-
kö. I samband med detta så bjöd 
samhällsbyggnadsförvaltningen in 
samtliga familjer i tomtkön till en 
informations kväll. Anslutningen 
var god med ca 80 deltagare. Vid 
utgången av 2019 var 15 av de 34 
småhustomterna reserverade och 

på ett par av tomterna har köpe-
kontrakt skrivits.

Tekniska kontoret har under året 
deltagit i planering och projekterat 
nya bostadsområden i Munktorp 
och Västra Sömsta. Under 2019 
har det anlagts infrastruktur för 
villatomter och radhusbostäder i 
det nya området Skogsledens för-
längning, som invigdes i december 
2019.

STÄRKTA KVALITETER I 
DEN ALLMÄNNA UTEMILJÖN
Under året utfördes en upprust-
ning av Floraplans och Travgatans 
lekplatser.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Efterfrågan av småhustomter har 
ökat kraftigt och därför bygger vi 
nu ut gator och övrig infrastruktur 
invid Sorbykyrkan i Munktorp, 
för att kunna erbjuda tomtkön 12 
tomter. Där byggs även gatan ut 
så att en ny förskola är möjlig att 
etablera invid Sorbykyrkan. På 
sikt kommer även ett 30-tal radhus 
och ytterligare bostäder att byggas 
ut intill förskolan. 
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ARBETE OCH NÄRINGSLIV

Indikatorer 2017 2018 2019

Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i 
mätningen av nöjd kundindex  (NKI) 
för företagarservice via SKR 

Plats 23 
Betyg 77

53
Betyg 74

Plats 73
Betyg 74 

Att det alltid finns minst 50 000 m2 detaljplanerad 
mark att erbjuda för olika verksamheter 60 000 60 000 60 000

Att antal UF elever ökar 15 50 149

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

MÅLTEXT
Kommunen ska förenkla, stödja, och stimulera förutsättningarna för företagande. Kommunen ska erbjuda 
förstklassig företagsservice och smidig myndighetsutövning. Mark ska alltid finnas planlagd och tillgänglig 
för företagsetablering och beredskapen ska vara hög. Vi ska marknadsföra kommunen för fler företag, 
besökare och boende. Samverkan kommun - arbetsliv är viktig för att tillgodose behovet av utbildad per-
sonal. 

RESULTAT
Målet följs upp genom tre indi-
katorer. För två av indikatorerna 
når kommunen nått målet. För 
indikatorn att kommunen ska ha 
en placering bland de 25% bästa i 
mätningen av nöjd kund index för 
företagsservice så låg kommunen 
på plats 73. Det var 173 kommuner 
som genomfört mätningen vilket 
innebär att Köpings kommun inte 
var bland de 25 % bästa kommu-
nerna.

HÄNDELSER
Från 1 januari 2019 gick turismen-
heten över till näringslivsenheten 
för att bilda näringslivsavdelning-
en som en del av kommunled-
ningsförvaltningen.

VÄSTRA MÄLARDALEN 
I SAMVERKAN, ViS
Fokus har under året varit kring 
den utökade samverkan mellan 
kommunerna och näringslivet i 
Västra Mälardalen och verkstäl-
lande av den nya näringslivsstra-
tegin. 

MÄLARDALEN INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY CENTER, MITC
Arbetet har under året fortsatt 
med kontakter mellan företagen 
Volvo, GKN, LEAX och Mälarda-
lens Högskola. Arbetet sker löpan-

de och utifrån företagens behov. 
Köpings kommun representeras 
i MITC:s styrelse av näringslivs-
chefen.

FÖRETAGSKLIMAT 
Under året påbörjades ett ar-
bete med att genomföra SKL:s 
utbildning Förenkla helt enkelt 
för samtliga kommuner i Västra 
Mälardalen och för tjänsteperso-
ner med mycket företagskontakter 
i sin yrkesroll.  Utbildningen har 
resulterat i en handlingsplan som 
kommer att följas upp under 2020. 

STOCKHOLM BUSINESS 
ALLIANCE, SBA
Under året har ett antal etable-
ringsförfrågningar förmedlats 
via SBA till samtliga medlem-
skommuner. Kommunen har 
varit representerad vid ett flertal 
av SBA arrangerade konferen-
ser. Arbetet med att ta fram en 
gemensam arbetsprocess kring 
etableringsfrågorna i Västra 
Mälardalen fortsätter, Under året 
har en gemensam GIS-karta över 
mark för etablering lanserats på 
kommunernas hemsida. 

UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Med stöd av UF Västmanland har 
Ullvigymnasiet under året ökat 
antal elever som under sin gym-
nasietid ges möjlighet att driva ett 

UF-företag med nästan 100 elever. 
Det har gett Köping den största 
tillväxten inom UF av samtliga 
skolor i Västmanland samt gett 
rektor Anna Ulfves den heder-
samma titeln ”Årets Skolledare 
2019” av UF Västmanland. 

YH MÄLARDALEN
Kommunen är medfinansiär i 
projektet YH Mälardalen som 
drivs via Handelskammaren och 
vars syfte är att inventera kom-
petensbehovet hos näringslivet 
och matcha med en yrkeshögsko-
leutbildning om så är önskvärt. 
Resurser finns i projektet för att 
stötta vid en eventuell ansök-
ningsprocess hos Yrkeshögskole-
myndigheten. 

LEADER MÄLARDALEN
Under året har fokus varit att spri-
da information om möjligheten 
till projektfinansiering hos Leader 
Mälardalen och löpande besluta 
om stöd. Näringslivsenheten är 
representerad i dess styrelse.

CENTRUMUTVECKLING
Under året har ett utökat samarbe-
te med Köpings Centrumförening 
initierats som inneburit att en 
tjänst som näringslivsutvecklare 
har kombinerats med en roll som 
centrumutvecklare. 
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Detta med anledning av ett 
större behov av fokusering på att 
utveckla stadskärnan till följd av 
handelns negativa utveckling de 
senaste åren. Till exempel så har 
ett fastighetsnätverk bildats för 
att få en bättre utvecklingskraft 
gemensamt mellan kommunen 
och centrums olika aktörer och en 

ett mer fokuserat arbete riktat mot 
etableringar. 

ÖVRIGA BEDÖMNINGAR 
OCH VÄRDERINGAR
Överföringen av turismenheten 
till näringslivsavdelningen har 
haft tydliga positiva effekter och 
en möjlighet att än mer fokusera 

på företagandet och affärsmäs-
sigheten inom besöksnäringen. 
Samtliga näringslivsavdelningar i 
Västra Mälardalen har också med 
detta fått en liknande organisa-
torisk struktur vilket underlättar 
och främjar samarbetet. 

ALLA BARN OCH UNGDOMAR SKA HA GODA UPPVÄXTVILLKOR

Indikatorer 2017 2018 2019

Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 
ska minska 4,1 % 3,6 % ?

Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar 
ska öka - - ?

Att andel ungdomar som är medlemmar i någon
idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka

   Andelen Flickor åk7/åk9 61 %/ 58 % - ?

   Andelen Pojkar åk7/9 75 %/ 66 % - ?

Måluppfyllelse Målet kan inte bedömas

MÅLTEXT
Det viktigaste vi kan erbjuda barn och ungdomar är en bra start i livet. En trygg uppväxt med möjligheter 
att utvecklas och förverkliga drömmar ska vara en rättighet för alla. Barnkonventionens bestämmelser ska 
respekteras och följas i kommunens verksamheter. Vi ska ta till vara barn och ungdomars vilja till inflytande. 

RESULTAT
Resultatet kan inte bedömas uti-
från aktuella indikatorer.

HÄNDELSER

SÄKERHETSBESIKTNING AV 
LEKPLATSER OCH TILLSYN I 
FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Tekniska kontoret har under 
våren 2019 säkerhetsbesiktat 
alla kommunens lekplatser och 
åtgärdat allvarliga fel och brister. 
Miljökontoret har genomfört 
planerad tillsyn ur ett hälso- och 
miljöperspektiv vid samtliga för-
skolor och skolor.

UNGDOMSCOACHER
I Brottsförebyggande rådet och 
stora samverkansgruppens regi 
har funktion som ungdoms-
coach införts. Under hösten 

började tre personer arbeta som 
ungdomscoacher. Ungdoms-
coacherna har ett nära samarbete 
med utbildningsförvaltningen, 
socialtjänsten, polisen med flera 
och är anställda inom Kultur- och 
folkhälsoförvaltningens barn och 
ungdomsenhet.

AKTIVT UNGDOMSFULLMÄKTIGE
Kultur- och folkhälsoförvaltning-
en har arbetat för att involvera 
ungdomsfullmäktige i förvaltning-
ens utvecklingsfrågor. Ung-
domslotsen som stödjer ungdoms-
fullmäktige har fokuserat på att 
uppvakta förvaltningar, rekryterat 
ledamöter till ungdomsfullmäkti-
ge och göra verksamheten synlig 
i sociala medier. Antalet aktiva 
ledamöter har fördubblats och 
ärenden från kommunens förvalt-
ningar har ökat.

ARBETE MOT KRÄNKANDE 
BEHANDLING OCH MOBBING
Enligt utbildningsförvaltningens 
uppföljningar har antalet kränk-
ningar inom förskola, grundskola, 
särskola och gymnasiet minskat 
under 2019 i jämförelse med året 
innan. Utan att med säkerhet kun-
na fastställa orsakerna till minsk-
ningen, bedömer utbildningsför-
valtningen att det förebyggande 
arbetet mot kränkningar och 
mobbing bidragit till resultatet.
Barn som bevittnat/upplevt våld
Social- och arbetsmarknadsför-
valtningen har genomfört en 
kartläggning över antal ärenden 
som aktualiserats på grund av att 
barn bevittnat/upplevt våld i sin 
hemmiljö, mellan föräldrar eller 
andra vuxna i nära relation. 
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Nära 100 barn aktualiseras av 
denna orsak. Barn som upplever 
våld utgör en riskgrupp och är ofta 
i behov av stöd och insatser. Med 
hänvisning till kartläggningen har 
förvaltningen påbörjat ett utveck-
lingsarbete för att säkerställa att 
alla berörda barn nås av behövliga 
insatser.

SAMVERKAN I 
VÄSTRA MÄLARDALEN
Individ och familjeomsorgen har 
under året slutfört ett uppdrag 
från ViS (Västra Mälardalen i 
samverkan) avseende förutsätt-
ningarna till utökad samordning 
mellan kommunernas IFO-verk-
samheter. Uppdraget har innebur-
it att överenskommelser och avtal 
tecknats bland annat avseende 
familjehemsvården, rekrytering av 
jourfamiljehem, barngruppsverk-
samhet och ungdomsmottagning-
en.

BARNKONVENTIONEN SOM LAG
I november genomfördes ett ge-
mensamt utbildningstillfälle i sto-
ra samverkansgruppens regi, med 
syfte att påbörja förberedelserna 
i kommunens förvaltningar inför 
att barnkonventionen blir lag. 

ANDTS – EN ARBETSGRUPP 
FÖR ATT MINSKA MISSBRUK
En arbetsgrupp för kommunens 
arbete för att motverka skadligt 
bruk/missbruk av A (alkohol) T 
(tobak) N (narkotika D (dopnings-
preparat) och S (spel) har bildats, 
med uppdrag att ta fram en lokal 
strategi utifrån de nationella må-
len inom området.

ÖVRIGA BEDÖMNINGAR 
OCH VÄRDERINGAR
Samarbetet i kommunen och 
med andra aktörer utifrån målet 
att alla barn ska ha goda upp-
växtvillkor, har utvecklats och 

förbättrats. Kommunens forum 
”Stora samverkansgruppen för 
barn och unga” har en gemensam 
målsättning och samsyn som gör 
det möjligt att utveckla samar-
betet både på strukturell nivå 
och operativt. Förvaltningarnas 
gemensamma verksamheter och 
aktiviteter utvecklas kontinuerligt, 
vilket optimerar arbetet för olika 
grupper av barn och unga men 
också i enskilda ärenden. Fler barn 
och unga med omfattande behov 
av insatser kan få sina behov till-
godosedda i sin naturliga miljö, på 
hemmaplan genom ett välplanerat 
samarbete mellan förvaltningarnas 
verksamheter och personal.

VI SKA GE BARN OCH UNGDOMAR KUNSKAPER FÖR LIVET

Indikatorer 2017 2018 2019

Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i 
samtliga ämnen ökar1 70,2 % 66,7 % 72,1 %

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar2 88,8 % 84,3 % 86,8 %

Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar3 208,9 207,3 210,8

Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla 
kurser ökar 71,2 % 65,8 % 63 %

Måluppfyllelse Målet är uppnått

1, 2, 3 Gäller åk 9, elever i de kommunala skolorna. 
    
 

MÅLTEXT
Vi ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Förskolan lägger grunden för 
att stimulera barnens fortsatta lust att lära. Vi ska garantera barnen en verksamhet av hög kvalitet med 
stöd av välutbildade pedagoger. Vi ska erbjuda en utvecklande skolmiljö där alla elever ges möjligheter att 
nå kunskapsmålen. Grundskoleelever ska ges kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram. 
Gymnasiet ska ge kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning eller för arbetslivet. Skolan ska arbeta 
så att alla elever förbereds för ett självständigt vuxenliv.
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RESULTAT
Tre av fyra indikatorer går år rätt 
håll. Noterbart att vi under 2019 
fick det högsta meritvärdet sedan 
2014. Vi kan också konstatera att 
andelen elever som når minst E i 
alla ämnen i sina slutbetyg ökar 
gentemot föregående år och det 
gör även gymnasiebehörigheten 
där Köping fick högst gymna-
siebehörighet i länet. Den sista 
indikatorn sjunker vilket innebär 
att färre andel elever på gymnasiet 
lyckas få godkänt på alla kurser. 
Viktigt dock att poängtera att den 
indikatorn inte har något med 
gymnasieexamen att göra. 

HÄNDELSER

KOMPETENSHÖJNING INOM 
FÖRSKOLA
Kompetenshöjning har skett med 
alla medarbetare inom förskola 
gällande språkutveckling.

UTÖKAD SAMVERKAN MELLAN 
GRUNDSKOLA OCH GYMNASIET
Under hösten 2019 har vi återupp-
tagit det samarbetet som tidigare 
fanns med grundskolan när det 

gäller matematikundervisning-
en – tillsammans skapar vi en bra 
övergång för våra elever.

Utredning för mer stöd till ut-
landsfödda ska få mer kunskaper i 
svenska och nå gymnasiebehörig-
het: Social- och arbetsmarknads-
nämnden ser i sina uppföljningar 
att många utlandsfödda elever som 
kommit ensamma eller tillsam-
mans med sina familjer som tonår-
ingar till Sverige och vår kommun 
inte klarar att skaffa tillräckliga 
kunskaper i svenska och gymna-
siebehörighet innan de fyller 20. 
Det innebär att de inte längre har 
rätt till plats på ungdomsgymna-
siet. Därmed har ett planeringsar-
bete med Ullvigymnasiet initierats 
för att undersöka möjligheterna 
att utöka stödet under gymnasieti-
den till målgruppen.

KUNSKAPSSPRIDNING 
OM NATUR OCH KLIMAT
Samhällsbyggnadsnämnden och 
energirådgivningen har spridit 
kunskap om natur och klimat till 
förskolebarn i kommunen.

PRAOPLATSER PÅ 
TEKNISKA KONTORET
Tekniska kontoret har erbjudit 
praoplatser för alla grundskoleele-
ver som önskat.

ÖVRIGA BEDÖMNINGAR 
OCH VÄRDERINGAR
Lärarbehörigheten fortsätter att 
vara en av våra största utmaning-
ar. Därmed behöver framförallt 
utbildningsnämnden samt hela 
kommunen fortsätta arbetet med 
att säkerställa så att vi ses som en 
attraktiv arbetsgivare.

Under 2019 har det blivit allt mer 
uppenbart (bland annat genom 
inspektion från Skolinspektionen) 
att vi behöver bli bättre på att 
analysera våra resultat – något som 
vi tror att den nya styrmodellen 
kommer att underlätta. 

Lokaler är en fråga som har blivit 
aktuell de senaste åren och som vi 
behöver fortsätta att arbeta med 
framöver för att säkerställa så att 
vi har utrymme för våra barn och 
elever. 
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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. En känslighetsanalys ingår även. För att göra analysen 
mer informativ finns jämförelser med 7 andra kommuner som tagits fram genom SKR:s metoder för lik-
hetsjämförelser. Dessa har vi kallat jämförelsegruppen. De är de kommuner som är mest lika Köping efter 
att innevånare, skattekraft och strukturkostnader vägts ihop. 

ÅRETS RESULTAT 2015 2016 2017 2018 2019

Koncernen, Mkr 43,7 21,1 35,1 86,4 81,3

   Skattefinansierad verksamhet, Mkr  27,9 0,9 15,4 76,1 75,1

   Avgiftsfinansierad verksamhet, Mkr 2,0 0,5 0,7 -0,7 -2,4

   Affärsdrivande verksamhet, Mkr   13,8 19,7 19,0 11,0 8,6

Kommunen, Mkr 41,2 9,3 16,1 75,4 72,7

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

Kommunens resultat 
i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, % 3,0 0,6 1,1 4,8 4,5

RESULTAT
Koncernens resultat har ökat 37,6 
Mkr mellan åren 2019 och 2015, 
och medelresultatet är 54 Mkr. 
Resultatet har de två senaste åren 
legat på en hög nivå. Den i särklass 
största orsaken är kommunens 
resultatförbättring som redovisas 
under skattefinansierad verk-
samhet. Den avgiftsfinansierade 
verksamheten avser kommunens 
vatten och avloppsverksamhet. 
Resultatförsämringen 2019 kan 
härledas till ökade drift och under-
hållskostnader. Koncernens resul-
tat per invånare var 3 290 kronor 
för Köping 2018 och 1 613 kronor 
för jämförelsegruppen. Över hela 
perioden var medelresultatet 
1 562 respektive 2 187 kronor per 
innevånare.

Under affärsdrivande verksam-
heter redovisas våra bolag. I årets 
resultat ingår bokslutsdisposi-
tioner och skatter. Detta resultat 
visar på en svagt nedåtgående 
trend. En viss mindre nedgång kan 

utläsas mellan 2018 och 2019, men 
i huvudsakligen beror trenden på 
gjorda bokslutsdispositioner.  
I måttet koncernens resultat i för-
hållande till kostnaderna avspeg-
las också kommunens förbättrade 
resultat de två 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 2,8 
procent. För jämförelsegruppen 
var genomsnittet 2,7 procent för 
perioden 2014–2018.

INTÄKTER 
OCH KOSTNADER
Verksamhetens intäkter har 
minskat med 13,4 procent mellan 
2018 och 2019. Detta beror helt på 
att principerna för eliminering av 
interna poster förändrats mellan 
åren och är nu mer rättvisande. 
Detta gäller även till övervägan-
de del även för verksamhetens 
kostnader inklusive avskrivningar. 
Kommunens intäkter uppgår till 

442,8 Mkr vilket är i stort sett 
oförändrat jämfört med 2018.
De riktade statsbidragen har sjun-
kit något jämfört med 2018. Under 
perioden har bidragen avseende 
flyktingmottagning stått för en 
stor del av de riktade statsbidra-
gen. Skolverket står för 54,2 Mkr 
av de riktade statsbidragen 
 
Verksamhetens nettokostnad har 
ökat med 3,9 procent i snitt under 
perioden. SKR:s index för pris och 
löneuppräkning PKV, har ökat 
med 2,9 procent under samma 
period. Under perioden har vo-
lymökningar skett i verksamheten, 
förskolan har exempelvis ökat 
med 7 procent i snitt genom fler 
förskoleplatser.  

Finansnettot påverkas i hög grad 
av utdelningar till kommunen. 
Under 2015 och 2018 fick kom-
munen extra utdelningar från 
Mälarenergi Elnät. De finansiella 
kostnaderna för koncernen upp-
gick till 2019 till 22,4 Mkr. 
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INTÄKTS- OCH KOSTNADSANALYS 2015 2016 2017 2018 2019

Koncernen

Verksamheten intäkter, Mkr 887,1 890,5 905,0 912,9 791,0

   Förändring, % 22,6 0,4 1,6 0,9 -13,4

      Varav riktade statsbidrag 124,1 170,9 166,5 176,2 156,6

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar, Mkr 2 229,1 2 290,0 2 363,7 2 401,2 2 322,2

   Förändring, % 11,5 2,7 3,2 1,6 -3,3

Verksamhetens nettokostnad, Mkr 1 342,0 1 399,5 1 458,7 1 488,3 1 548,1

   Förändring, % 5,2 4,3 4,2 2,0 4,0

Finansnetto, Mkr 22,0 -12,3 -14,8 2,7 2,3

Kommunen

Skatteintäkter och statsbidrag, Mkr 1 363,7 1 432,9 1 508,6 1 572,0 1 627,1

   Förändring, % 4,3 5,1 5,3 4,2 3,5

      Varav generella statsbidrag och utjämning 317,3 332,7 361,4 401,8 406,3

Nettokostnadsandel 100,3 100,3 99,7 97,8 97,5

Finansnetto -3,2 -1,0 -0,9 -2,6 -2,0

Nettokostnadsandel inklusive finansnetto 97,1 99,3 98,8 95,2 95,5

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

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

NETTOKOSTNADSANDEL - 
ETT MÅTT FÖR GOD 
EKONOMISK HUSHÅLLNING
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.
Nettokostnadsandelen för 2018 
och 2019 ligger på 97,8 procent res-
pektive 97,5 procent och ligger då 
på vad som brukar betraktas som 
god ekonomisk hushållning. Om 
finansnettot räknas in förbättras 
nettokostnadsandelen än mer. En 
positiv påverkan på nyckeltalet har 
den årliga förlagslåneräntan från 
Mälarenergi Elnät AB, vilket mot-
svarar cirka 0,6 procent av totala 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Under femårsperioden har 
nettokostnadsandelen inklusive 
finansnetto legat på 97,2 procent. 

Under året har kostnaderna ökat 
med 3,1 procent medan skatter 
och generella statsbidrag har ökat 
med 3,5 procent. Nettokostna-
derna har dock ökat mer än vad 
de gjorde 2018 samtidigt som 

ökningen för skatter och generella 
statsbidrag minskat något. Under 
den redovisade perioden har den 
genomsnittliga ökningen för 
skatteintäkterna varit 4,5 procent 
samtidigt som nettokostnaderna 
ökat med 3,9 procent. Man bör 
dock ha i åtanke att skatteprogno-
serna för 2020 och framåt visar på 
en avstannade ökningstakt.   
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RESULTATUTVECKLING 

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET, ENLIGT 
DRIFTREDOVISNINGEN 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamheten intäkter, Mkr 477,5 504,7 511,6 525,5 515,4

   Förändring, % 11,0 5,7 1,4 2,7 -1,9

Verksamhetens kostnader, Mkr -1 833,7 -1 934,2 -1 997,3 -2 026,1 -2 057,3

   Förändring, % 4,6 5,5 3,3 1,4 1,5

Nettokostnad, Mkr -1 356,2 -1 429,5 -1 485,7 -1 500,6 -1 541,9

   Förändring, % 2,5 5,4 3,9 1,0 2,8

Årets resultat, Mkr   27,9 0,9 15,4 76,1 75,1

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 4,8 4,1 5,5 5,5 4,7

Kostnader, Mkr -109,3 -108,3 -117,4 -117,2 -116,4

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

RESULTATUTVECKLING SKATTEFINANSIERAD, PER VERKSAMHET

OMSORG OM ÄLDRE OCH 
FUNKTIONSNEDSATTA 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 115,6 114,3 108,4 105,3 92,7

Kostnader, Mkr -598,2 -615,6 -632,1 -636,0 -634,6

Nettokostnad, Mkr -482,7 -501,4 -523,7 -530,7 -541,9

FÖRSKOLA 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 29,8 30,8 33,8 35,4 38,8

Kostnader, Mkr -193,9 -205,6 -224,9 -240,0 -258,3

Nettokostnad, Mkr -164,1 -174,9 -191,1 -204,6 -219,5

GRUNDSKOLA 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 18,4 32,2 43,0 55,3 71,0

Kostnader, Mkr -250,7 -269,9 -280,5 -299,2 -321,0

Nettokostnad, Mkr -232,3 -237,7 -237,5 -243,9 -250,0
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GYMNASIE- OCH 
VUXENUTBILDNING 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 67,8 72,8 79,1 84,2 82,3

Kostnader, Mkr -191,6 -209,7 -212,5 -217,6 -222,8

Nettokostnad, Mkr -123,9 -136,9 -133,4 -133,4 -140,5

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 9,0 9,2 10,1 12,5 11,1

Kostnader, Mkr -65,0 -65,7 -68,1 -71,1 -71,6

Nettokostnad, Mkr -56,1 -56,5 -58,0 -58,6 -60,4

GEMENSAMMA LOKALER 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 8,6 8,7 10,2 10,0 9,9

Kostnader, Mkr -74,9 -79,5 -83,6 -86,0 -85,3

Nettokostnad, Mkr -66,3 -70,9 -73,5 -76,0 -75,3

GATOR OCH PARK 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 21,9 18,9 19,4 1,6 2

Kostnader, Mkr -61,5 -56,7 -63,1 -41 -46,9

Nettokostnad, Mkr -39,6 -37,8 -43,7 -39,4 -44,9

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 
INOM KOMMUNEN 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 114,7 81,5 85,5 95,5 102,9

Kostnader, Mkr -83,1 -82,1 -83,8 -81,3 -91,5

Nettokostnad, Mkr 31,6 -0,7 1,8 14,2 11,4

ÖVRIG SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 87,1 132,4 116,6 120,2 100,0

Kostnader, Mkr -205,4 -241,0 -231,3 -236,6 -215,9

Nettokostnad, Mkr -118,3 -108,6 -114,6 -116,4 -115,9
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KOMMENTARER

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

Verksamhetens intäkter har 
minskat något mellan 2018 och 
2019. Detta beror på att de riktade 
statsbidragen har sjunkit. Verk-
samhetens intäkter har ökat med 
3,8 procent i snitt under perioden, 
och verksamhetens kostnader 
3,2 procent. Nettokostnadernas 
utveckling under perioden har 
varit 3,1 procent med en fallande 
tendens under de två sista åren. 
Årets resultat för den skattefinan-
sierade verksamheten har varit 39,1 
Mkr under perioden.

OMSORG OM ÄLDRE OCH 
FUNKTIONSNEDSATTA
Inom äldreomsorg och omsorg 
om funktionsnedsatta har kost-
nadsförändringarna under 5 års 
perioden ökat med 6 procent. Sett 
till att det är en personalintensiv 
verksamhet så är kostnadsökning-
en måttlig. Jämfört med 2018 var 
nettokostnadsförändringen endast 
11,2 Mkr eller 2 procent. Antalet 
brukare inom hemtjänsten ökade 
med 80 brukare under 2019, trots 
detta ökade inte antalet utförda 
hemtjänsttimmar. Detta tyder på 
att de kortare besöken ökar, vilka 
är de mest kostnadsdrivande. 
Kostnaden ökade med 5,2 procent 
mellan 2018 och 2019.

Inom personlig assistans har det 
under 2019 varit färre gynnande 
beslut än tidigare och detta bidrar 
till en positiv kostnadsutveckling. 
Inom LSS och socialpsykiatrin kö-
per kommunen allt färre externa 
placeringar vilket även det bidrar 
till en positiv kostnadsutveckling. 
Daglig verksamhet enligt LSS 
samt hjälpmedel är exempel på 
verksamheter med ökade behov 
och ökade kostnader, behovet av 
hjälpmedel ökade med 0,5 Mkr 
mellan åren.

INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG
Kostnadsutvecklingen inom 

Individ och familjeomsorg uppgår 
till 6 procent för den senaste fem-
årsperioden. Kostnadsökningen 
mellan åren 2018 och 2019 är under 
1 procent. Sett över en femårsperi-
od har kostnaderna för missbruks 
och beroendevården ökat med ca 
10 procent till 27,5 Mkr, främst på 
grund av ett ökat behov av köpt 
heldygnsvård på institution, där 
andelen placeringar utan samtycke 
(enligt LVM) ökat. 

Kostnaderna för barn och ung-
domsvården har minskat under 
samma period. Ekonomiskt 
bistånd har legat på en kostnad på 
35 till 39 Mkr sett över perioden 
och sjönk med 3,3 Mkr jämfört 
med 2018.

FÖRSKOLA
Antalet förskoleplatser har ökat 
under perioden. Mellan åren 2015 
till 2019 har tillkommit 133 platser. 
Kostnadsökningen har varit 25 
procent under perioden. Inom 
grundskolan har nettokostnaden 
ökat med 7 procent under samma 
period, och antalet elever med 9 
procent. Svårighet att rekrytera 
behörig personal har lett till lägre 
personalkostnader vilket märks 
både inom förskole och grundsko-
leverksamheten. 

GYMNASIET
Gymnasieverksamhetens kost-
nader påverkas främst av utökad 
verksamhet för elever som inte är 
behöriga till programmen då de 
saknar ett eller flera ämnen från 
grundskolan, eller att eleverna 
kommer från ett annat land. 
Bidragen från Migrationsverket 
har minskat avsevärt jämfört med 
tidigare år. Nettokostnaden ökade 
mellan 2018 och 2019 med 7 mkr 
eller 5 procent. Antalet gymna-
sielever ökade med 8 procent 
under 5 årsperioden.

GATA OCH PARK
Inom gata och park gjordes en 
bokföringsteknisk ändring 2017 
där fakturering mellan avdelningar 
inom tekniska kontoret minskade. 
Under 2019 ses dock en ökad trend 
vad gäller kostnadsutvecklingen 

då fler nya områden exploateras i 
Köping. Då tillkommer fler vägar, 
parker och gatubelysningar som 
ska underhållas.

KULTUR- OCH 
FRITIDSVERKSAMHET
Kultur- och fritidsverksamheten 
visar på små kostnadsförändring-
ar. Under 2019 har kostnaderna 
påverkats bland annat av vakan-
ser.

GEMENSAMMA LOKALER
Under verksamheten gemensam-
ma lokaler finns främst förskole, 
och skollokaler samt fritids och 
förvaltningsfastigheter. Kost-
naderna påverkas förutom av 
förbrukningsavgifter även av un-
derhållskostnader som kan variera 
över tid.

AFFÄRSDRIVANDE 
VERKSAMHET
Merparten av kostnader och intäk-
ter för affärsdrivande verksamhe-
ter avser utdelningar och interna 
räntekostnader för intresseföretag.

ÖVRIGA SKATTEFINANSIERADE 
VERKSAMHETER
Övriga skattefinansierade verk-
samheter avser främst politisk 
verksamhet, miljö och hälsoskydd, 
bygglov och markförsörjning, 
räddningstjänst samt kommunge-
mensam administration. Netto-
kostnadsmässigt har utvecklingen 
varit stabil, men har påverkats 
vissa år av ökade intäkter bland 
annat av tomträttsförsäljning.  



Köpings kommun - årsredovisning 2019

47

VATTEN OCH AVLOPP 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 54,6 53,4 56,9 57,4 57,0

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

Kostnader, inklusive finansnetto, Mkr -52,6 -52,9 -56,2 -58,1 -59,4

   Förändring, % 6,9 0,6 6,2 3,4 2,2

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

Här redovisas kommunens vatten 
och avloppsverksamhet. Resulta-
tet för 2019 kan härledas till ökade 

drift och underhållskostnader som 
slamomhändertagande, kemikalier 
samt mindre försålt vatten. Ett 

nytt vattenverk togs i bruk 2017 
vilket medfört högre kapitalkost-
nader.

RESULTATUTVECKLING AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET

AFFÄRSDRIVANDE 
VERKSAMHET
INOM BOLAGEN 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 589,2 669,3 689,4 737,8 745,2

    Förändring, % 10,6 13,6 3,0 7,0 1,0

Kostnader, inklusive finansnetto, Mkr -552,5 -629,7 -641,6 -669,4 -680,2

   Förändring, % 13,6 14,0 1,9 4,3 1,6

Resultat, Mkr 37,7 39,6 47,9 s 65,0

KOMMENTARER

FASTIGHETSVERKSAMHET, KBAB 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 326,9 336,1 346,8 361,0 365,0

Kostnader, Mkr -317,2 -322,1 -332,9 -340,7 -344,4

Resultat, Mkr 9,7 14,1 13,9 20,3 20,6

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET, VME 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 73,0 177,0 190,0 185,0

Kostnader, Mkr  -72,7 -167,0 -175,0 -167,0

Resultat, Mkr 0,3 10,0 15,0 18,0

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSDRIVANDE, PER VERKSAMHET
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RESULTATUTVECKLING AFFÄRSDRIVANDE, PER VERKSAMHET (forts.)

FASTIGHETS-
VERKSAMHET, KBAB 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 326,9 336,1 346,8 361,0 365,0

Kostnader, Mkr -317,2 -322,1 -332,9 -340,7 -344,4

Resultat, Mkr 9,7 14,1 13,9 20,3 20,6

FJÄRRVÄRME-
VERKSAMHET, VME 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 73,0 177,0 190,0 185,0

Kostnader, Mkr  -72,7 -167,0 -175,0 -167,0

Resultat, Mkr 0,3 10,0 15,0 18,0

FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET 
I KOMMUNAL REGI 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 105,0 111,2 - - -

Kostnader, Mkr -94,7 -103,3 - - -

Resultat, Mkr 11,3 7,9 - - -

ÖVRIG VERKSAMHET, KGAB 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 32,3 38,0 41,7 48,8 48,2

Kostnader, Mkr -27,6 -27,7 -35,7 -40,7 -41,8

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

HAMNVERKSAMHET, MÄLARHAMNAR 2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter, Mkr 125,0 111,0 124,0 138,0 147,0

Kostnader, Mkr -113,0 -104,0 -106,0 -113,0 -127,0

Nettokostnad, Mkr 12,0 7,0 18,0 25,0 20,0
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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 
haft en positiv trend över perio-
den, även om en mindre nedgång 
skedde 2019. VME är ett nybildat 
bolag där det först under de två 
senaste åren visa upp ett mer 
stabilt resultat. Samtliga bolag är 
dock utsatta för omvärldsrisker i 
form av konjunkturer, ränterisker, 
läget på bostadsmarknaden, klimat 
med mera.

FASTIGHETSVERKSAMHET
Fastighetsverksamheten som 
bedrivs genom Köpings bostads-
aktiebolag KBAB, uppvisar ett 
resultat efter finansiella poster på 
20,6 Mkr jämfört med 20,3 Mkr 
föregående år. Intäkterna för kon-
cernen uppgick till 366 Mkr jäm-
fört med 361 Mkr föregående år. 
Detta beroende på hyreshöjningar 
för bostäder samt nya kunder för 
Köpings Kabel TV.  På grund av 
den milda vintern så har förbruk-

ningsavgifterna minskat jämfört 
med föregående år. Därmed gavs 
det utrymme att satsa mer på un-
derhåll. 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
Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB (VME) bildades den 1 
juli 2016 genom att Köpings kom-
mun köpte Arboga Energi AB. 
Den 1 januari 2017 fördes kom-
munens egen verksamhet inom 
fjärrvärme in i bolaget. Samma 
vår kopplades fjärrvärmenäten 
i orterna ihop med en transiste-
ringsledning, som har varit till 
stor nytta för både ekonomi och 
driftsäkerhet. Sammanslagningen 
har dessutom möjliggjort andra 
mervärden och effektiviseringar. 

I jämförelse med 2018 har intäk-
terna sjunkit med 5 Mkr beroende 
på det varma vädret. Tack vare 
bra driftsäkerhet och hanterbara 

kostnader i produktionen har 
kostnaden varit relativt låga, vilket 
medfört ett resultat på 18 Mkr 
vilket är 3 Mkr bättre än 2018.

HAMNVERKSAMHET
Hamnverksamheten bedrivs av 
Mälarhamnar AB. Resultatet 
påverkas i hög grad av konjunktu-
rer och är starkt beroende av sina 
största kunder. Sedan 2017 har 
godsomsättningen och därmed 
intäkterna ökat med sju till elva 
procent. Kostnaderna steg 2019 
genom ökade avskrivningar och 
högre rörelsekostnader. Resultatet 
försämrades därigenom med 5 Mkr 
jämfört med 2018.

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.     



FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

50

BUDGETFÖLJSAMHET 

För 2019 är resultatet 62,1 Mkr 
bättre än budgeterat resultat. 
Inom de skattefinansierade 
verksamheterna har fem av sju 
nämnder klarat att hålla sin 
budget, nämndernas överskott 
uppgår till 3,8 Mkr. Avgiftsfinan-
sierade verksamheter uppvisar ett 
resultat på -2,4 Mkr.  Den samlade 
finansförvaltningen uppvisar ett 
överskott på 60,7 Mkr. 

Underskottet för den avgiftsfi-
nansierade verksamheten beror på 
ökade drift och underhållskost-
nader inom vatten och avlopp. 
Överskottet inom den samlade 
finansförvaltningen beror både 

på interna och externa poster. 
Bland de större externa posterna 
kan nämnas Skatter, generella 
statsbidrag och utjämning där 
överskottet uppgår till 12,4 Mkr. 
Utdelningar från intresseföretag 
har gett en positiv avvikelse på 10,1 
Mkr. Semesterlöneskulden har 
även minskat vilket påverkat utfal-
let med 6,5 Mkr, samt finansnettot 
som gett ett budgetöverskott på 4,5 
Mkr. De större interna posterna 
som påverkat är bland annat löne-
kostnadsökningar och oförutsett 
som visar på ett överskott med 19,1 
Mkr.
 
Totalt sett visar de skattefinan-

sierade verksamheterna på den 
minsta avvikelsen på den senaste 
femårsperioden. Det är dessutom 
första gången som nämnderna 
totalt uppvisar ett överskott. En 
annan positiv iakttagelse är att i 
år har ingen nämnd något större 
underskott, den största är på – 2,0 
Mkr.    

Däremot kan det inom delverk-
samheterna finnas vissa avvikelser 
som kan vara intressanta att belysa 
inte minst ur ett framtidsperspek-
tiv. En mer fullständig redovisning 
av avvikelserna finns i avsnittet 
”Driftredovisning”.

SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHET,
AVVIKELSER INOM VISSA VERKSAMHETER 

VERKSAMHET FÖRKLARING

Individ- och familjeomsorg,
arbetsmarknadsåtgärder

Vård till vuxna med missbruks- och beroendeproblem redovisar ett underskott på 
-7,5 Mkr, i första hand beroende på köpta platser på behandlingshem. Antalet vård-
dygn har ökat något i jämförelse med föregående år.

Ekonomiskt bistånd har ger ett överskott på 4,6 Mkr, beroende på ett minskat antal 
hushåll. 

Barn och ungdomsvård, har gett ett överskott på 1,0 Mkr. Antalet vårddygn på 
institution har minskat påtagligt i jämförelse med föregående år.

Arbetsmarknadsåtgärder, visar på ett överskott på 1,4 Mkr. Osäkerheten kring de 
statliga åtgärderna och finansiering har lett till viss återhållsamhet avseende tillsät-
tande av resurser.

Utbildningsverksamhet

Gymnasieskolan uppvisar ett underskott på -3,0 Mkr. Introduktionsprogrammen 
har utökats samtidigt som bidragen från Migrationsverket minskat. Under året har 
särskild stödundervisning startats.

Inom Grundskoleverksamheten har uppstått ett överskott på 2,3 Mkr beroende på 
effektivare vikarietillsättning och en högre andel obehöriga lärare. 

Förskoleverksamheten visar även på ett överskott på 0,8 Mkr. Detta till följd av 
förseningen av en ny förskola samt problem att rekrytera behörig personal. 

Äldromsorg och 
omsorg om funktionsnedsatta

Behoven av hjälpmedel fortsätter att öka vilket gett ett underskott med -0,6 Mkr. 
Personalomsättning och brist på sjuksköterskor har även bidragit till underskottet 
genom inhyrning av personal. 
En budgetavvikelse på -0,6 Mkr uppstod för insatser inom LSS och SFB. Inom den-
na verksamhet uppvisas underskott för daglig verksamhet (-1,2 Mkr) beroende på 
ökad verksamhet, samt -0,8 Mkr för personlig assistans. Detta kompenseras genom 
överskott för boende och övriga insatser.
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PROGNOSSÄKERHET (Mkr)

VERKSAMHET
Delår 
2018

Bokslut 
2018

Delår 
2019

Bokslut 
2019

Köpings kommun 38,2 75,4 35,0 72,7

Kungsörs Grus AB 3,2 5,5 3,2 3,0

Köpings Bostads AB 15,6 16,4 17,0 15,1

Mälarhamnar AB 21,0 12,5 22,0 10,0

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 12,0 0,1 5,0 0,0

Västra Mälardalens kommunalförbund -1,2 -1,7 -12,9 -2,1

Summa 88,8 108,2 69,3 98,7

I tabellen anges i kolumnen 
för delår det helårsresultat som 
uppskattades vid upprättande 
av respektive företags delårsrap-
port. Avvikelsen mellan hel och 

delårsresultatet 2019 i förhållande 
till koncernens omsättning på 
2,5 miljarder blir 1,2 procent. En 
avvikelse på en procent anses vara 
en god prognossäkerhet. Största 

avvikelsen uppvisas för kom-
munen samt Västra Mälardalens 
kommunalförbund.  

KONCERNENS INVESTERINGS- 
OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

KONCERN 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringar, Mkr 322,5 210,3 304,2 340,1 539,5

   Förändring, % 17,4 -34,8 44,7 11,8 58,6

Långfristig skuld, Mkr 990,2 1 373,6 1 554,8 1 600,5 1 835,0

   Förändring, % 22,0 38,7 13,2 2,9 14,7

Självfinansieringsgrad, % 67,7 71,2 67,3 87,0 43,5

KOMMUN 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringar, Mkr 171,1 157,8 126,7 205,3 442,2

 - Förändring, % 18,4 -7,8 -19,7 62,0 115,4

Långfristig skuld, Mkr 213,9 355,3 399,6 532,9 738,5

 - Förändring, % 52,0 66,1 12,5 33,4 38,6

Självfinansieringsgrad, % 94,6 66,2 112,7 77,2 36,3

KOMMENTARER
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Koncernens investeringar uppgick 
till 539,5 Mkr 2019 och det var det 
år med det högsta investeringsut-
fallet under perioden. I snitt har 
den kommunala koncernen inves-
terat 343,3 Mkr per år de senaste 
fem åren. De långfristiga skulder-
na har ökat i takt med investering-
arna och har i snitt ökat med 18,3 
procent under perioden, även om 
ökningstakten mellan enskilda 
år skiljer sig åt. Kommunen står 
för 40 procent av de långfristiga 
skulderna.  

Under perioden 2014-2018 inves-
terade jämförelsegruppen i snitt 
4 358 kronor per invånare och 
Köping 6 142 kronor.

Självfinansieringsgraden kan be-

skrivas som den del av nettoinves-
teringarna som kan finansieras via 
det internt genererade kassaflödet 
från den löpande verksamheten. 
De poster som har störst påverkan 
på självfinansieringsgraden är 
avskrivningar och årets resultat. 
Enligt Kommuninvest finansie-
rade kommunkoncernerna under 
2018 54 procent av sina investe-
ringar med internt tillförda medel, 
beräknat som summan av resultat 
och avskrivningar. Jämfört med 
detta rikssnitt har koncernen haft 
en bättre självfinansieringsgrad 
förutom 2019 då den uppgick till 
43,5 procent.

Kommunen står för 62 procent av 
investeringarna under 5 årsperio-
den och har bidragit starkt till den 

ökade investeringsvolymen de två 
senaste åren. 2019 stod kommunen 
för 82 procent av investeringarna. 
De goda resultaten 2018 och 2019 
har inte räckt till för att möta de 
ökade investeringsvolymerna. De 
långfristiga skulderna har ökat, 
och därmed har också självfinan-
sieringsgraden sjunkit. 2019 har 
den passerat rikssnittet med god 
marginal.   

Beträffande investeringsbudgeten 
uppgick den till totalt 937,3 Mkr 
varav 816,7 Mkr avser budgeterade 
medel från tidigare år där investe-
ringsprojekten inte avslutats. För 
2019 kommer 510,2 Mkr 
ombudgeteras för  under året ej 
avslutade projekt.

KOMMENTARER

2015 2016 2017 2018 2019

Koncernen, % (exkl. pensionsförpliktelser) 36,9 30,4 29,4 29,3 27,9

Kommunen, % (exkl. pensionsförpliktelser) 52,3 45,0 44,9 42,7 40,6

Koncernen, % (inkl. pensionsförpliktelser) 10,5 9,1 10,0 12,2 12,5

Kommunen, % (inkl. pensionsförpliktelser) 9,9 10,1 11,6 14,7 16,6

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.

Trenden att soliditeten exklusi-
ve balansräkningen sjunker har 
förstärkts under året, och det är 
främst kommunen som påverkat 
trenden genom de stora investe-
ringarna de senaste åren. 
Tillgångarna har ökat genom de 
stora investeringarna de senaste 
åren, men då finansieringen skett 
genom upptagning av nya lån har 
även skuldsidan ökat. 

Räknas pensionsskulden in i 
soliditetsmåttet blir trenden en 
annan. Det beror på att ansvars-
förbindelsen sjunker succesivt 

genom utbetalningar. Mellan åren 
2018 och 2019 har förbindelsen 
minskat med 14,7 Mkr. 

Jämförelsegruppens soliditetsmått 
för kommunen var under perio-
den 2014-2018 56,6 procent, och 
Köping 48,2 procent. Motsvarande 
för koncernen var 32,9 procent 
för Köping och 36,3 procent för 
jämförelsegruppen. Även på soli-
ditetsmåttet märks Köpings stora 
investeringar det senaste året. 

KOMMENTARER
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2015 2016 2017 2018 2019

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild löneskatt -94,9 -100,9 -109,3 -119,4 -138,2

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse 
inklusive särskild löneskatt -652,7 -630,9 -616,3 -594,6 -579,9

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

Total pensionsskuld -747,6 -731,8 -725,6 -714,0 -718,1

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

PENSIONSSKULD

Den totala pensionsskulden 2019 
uppgår till 718,1 Mkr för kommu-
nen. Ökningen mellan 2018 och 
2019 är 4,1 Mkr eller 0,6 procent. 
2019 är första året som den totala 
skulden ökat. Under tidigare år 

har minskningen av ansvarsför-
bindelser varit större än ökningen 
av pensionsförpliktelser. 2019 
skedde även en minskning av 
ansvarsförbindelserna, men den 
basbeloppsuppräkning som ingår 

i ansvarsförbindelseberäkning 
ökade mer än normalt 2019. Upp-
räkningen görs enligt ett fastställt 
index.

KOMMENTARER

KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunens koncerns beroen-
de av omvärlden kan beskrivas 
genom att göra en känslighetsana-
lys. Av sammanställningen nedan 
framgår hur olika intäkts- och 
kostnadsposter påverkar koncer-

nens resultat om de förändras. I 
tabellen nedan går bland annat att 
utläsa att varje procents löne-
ökning innebär en kostnad för 
koncernen med 14,0 Mkr. Vidare 
framgår det att en befolkningsför-

ändring med 100 personer medför 
en ändring av skatter och bidrag 
med 5,9 Mkr. 

EFFEKT PÅ KONCERNENS INTÄKTER Förändring Effekt +/- Mkr

Befolkningsförändring med 100 personer på skatter och bidrag 5,9

Förändrad utdebitering med 1 krona 57,0

500 Mkr i generellt statsbidrag för riket ger 1,3

Riktade bidrag 1 % 1,6

Taxor och avgifter, hyror och arrenden 1 % 4,3

Övriga intäkter 1 % 2,0

EFFEKT PÅ KONCERNENS KOSTNADER Förändring Effekt +/- Mkr

Personalkostnader, exklusive pensionskostnader 1 % 14,0

Pensionskostnader 1 % 1,2

Inköp av varor och tjänster 1 % 6,0

Bidrag och transfereringar 1 % 0,6

Ränteförändring på lån 1 % 17,9
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SLUTSATSER AVSEENDE 
RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

RESULTAT
Koncernens resultat har ökat 37,6 
Mkr mellan åren 2019 och 2015, 
och medelresultatet är 54 Mkr. 
Resultatet har de två senaste åren 
legat på en hög nivå. Den i särklass 
största orsaken är kommunens 
resultatförbättring 2018 och 2019.
Beträffande kommunens koncern-
bolag visar resultaten en positiv 
trend över perioden, även om 
en mindre nedgång skedde 2019. 
VME är ett nybildat bolag där det 
först under de två senaste åren 
visat upp ett mer stabilt resultat. 
Samtliga bolag är dock utsatta 
för omvärldsrisker, vilket kan 
resultera i försämrat ekonomiskt 
läge, tappade marknadsandelar 
eller ökade avgifter för kunder och 
abonnenter.

NETTOKOSTNAD
Verksamhetens nettokostnad har 
ökat med 3,9 procent i snitt per år 
under perioden, vilket är en pro-
centenhet över pris och löneupp-
räkningsindex. Under perioden 
har samtidigt volymökningar skett 
i verksamheten, exempelvis för-
skolan som ökat med 7 procent. 

FINANSNETTO
Finansnettot har spelat en 
betydande roll i resultatutveck-
lingen genom utdelningar till 
kommunen. Under 2015 och 2018 
fick kommunen dessutom extra 
utdelningar. 

NETTOKOSTNADS-
ANDEL
Måttet nettokostnadsandel i 
förhållandet till skatteintäkter 
och generella statsbidrag har 
utvecklats positivt de senaste åren. 
Köpings kommun ligger nu på en 
procentandel på 97,5, vilket visar 
på en balans mellan kostnader och 
intäkter. En sådan andel betraktas 
som god ekonomisk hushållning. 
Under 2019 har kommunens kost-
nader ökat med 3,1 procent medan 
skatter och generella statsbidrag 

har ökat med 3,5 procent. Netto-
kostnaderna har dock ökat mer än 
vad de gjorde 2018 samtidigt som 
ökningen för skatter och generella 
statsbidrag minskat något. Under 
den redovisade perioden har den 
genomsnittliga ökningen för 
skatteintäkterna varit 4,5 procent 
samtidigt som nettokostnaderna 
ökat med 3,9 procent. Man bör 
ha i åtanke att skatteprognoserna 
för 2020 och framåt visar på en 
avstannande ökningstakt.

BUDGETFÖLJSAMHET
Beträffande budgetföljsamheten 
för kommunen är 2019 års resul-
tat 62,1 Mkr bättre än budgeterat 
resultat. Inom de skattefinansie-
rade verksamheterna har fem av 
sju nämnder klarat att hålla sin 
budget, nämndernas överskott 
uppgår till 3,8 Mkr. Totalt sett vi-
sar de skattefinansierade verksam-
heterna på den minsta avvikelsen 
på den senaste femårsperioden. 
Det är dessutom första gången 
som nämnderna totalt uppvisar 
ett överskott. En annan positiv 
iakttagelse är att i år har ingen 
nämnd något större underskott, 
den största är på -2,0 Mkr. Det 
stora överskottet finns inom den 
samlade finansförvaltningen som 
uppvisar ett överskott på 60,7 Mkr. 
Bilden var densamma 2018.

OMVÄRLDSFAKTORER 
PÅVERKAR
Inom verksamheterna finns de 
förklaringar som är värda att 
uppmärksamma, och som till viss 
del påverkas av omvärldsfaktorer. 
För individ och familjeomsorg och 
arbetsmarknadsåtgärder finns det 
underskott för vård till vuxna med 
missbruks- och beroendeproblem 
samtidigt som ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsåtgärder visar 
på överskott. Dessa förhållanden 
kan förändras till kommande år. 

Inom utbildningsområdet finns 
det underskott inom gymnasie-
området som kompenseras inom 

förskolan och grundskolan genom 
förseningar av nya fastighetsob-
jekt och problem att rekrytera 
behörig personal.

Äldre och handikappverksamhet 
påverkas också av hög persona-
lomsättning. Behovet av hjälp-
medel fortsätter att öka. Antalet 
brukare inom hemtjänsten ökar 
vilket kan leda till högre kostnader 
i framtiden.
 
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar uppgick 
till 539,5 Mkr 2019 och det var det 
år med det högsta investerings-
utfallet under perioden. Det är 
kommunen som står för ökningen.  
De långfristiga skulderna har ökat 
i takt med investeringarna och har 
i snitt ökat med 18,3 procent under 
perioden, även om ökningstakten 
mellan enskilda år skiljer sig åt. 
Kommunen står för 40 procent av 
de långfristiga skulderna och Kö-
pings Bostads AB för 42 procent.
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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 72,6 Mkr (75,2 
Mkr), vilket därmed lever upp till 
lagens krav. De två senaste åren 

har kommunen haft ett mycket bra 
balanskravsresultat.

2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 41,2 9,3 16,1 75,4 72,7

 Reducering av samtliga realisationsvinster -0,6 -14,0 -0,1 -0,2 -0,1

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 40,6 -4,7 16,0 75,2 72,6

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 40,6 -4,7 16,0 75,2 72,6

Synnerliga skäl att inte återställa 40,6 2,8 16,0 75,2 72,6

Justerat balanskravsresultat 40,6 2,8 16,0 75,2 72,6

UTMÄRKANDE FÖR ÅRETS 
BALANSKRAVSUTREDNING 
ÄR ATT

• Det finns inte något historiskt 
underskott att återställa.

• Intäkterna justerades för rea-
lisationsvinster med 0,1 Mkr.

• Resultatet innehåller inte 
några realisationsförluster 

• Ingen reservering till resultat-
utjämningsreserven har gjorts 

• Resultatutjämningsreserven 
har ej utnyttjats under räken-
skapsåret. 

• Resultatutjämningsreserven 
uppgår 2019-12-31 till 29,5 Mkr.

RESULTATUTJÄMNING
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 normala 
svängningar i skatteunderlaget över 
konjunkturcykeln för att skapa stör-
re 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 beräknings år 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. 

RESERVERING
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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VÄSENTLIGA 
PERSONALFÖRHÅLLANDEN
I detta avsnitt redovisas antalet anställda, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och rekrytering. Vidare 
redovisas ett antal fokusområden för kommunens medarbetarutveckling.

Under 2019 (2018) avslutades 277 
(144) tillsvidareanställningar. Av 
dessa gick 62 (23) i pension, 65 (40) 
gick till nya arbeten och befatt-
ningar inom Köpings kommun.
Pensionsavgångarna har under 
2019 ökat med nästan tre gånger så 

mycket i jämförelse med 2018 samt 
att en högre rörlighet både inom 
och utom organisationen vilket 
lett till den högre personalomsätt-
ningen. Den interna rörligheten 
var 65 (40) och den externa rörlig-
heten var 149 (81).

Medelåldern för tillsvidareanställ-
da var 46,3 år (46,6). Medelåldern 
för visstidsanställda var 46,8 år 
(35,2). I kommunens förvaltningar 
var den 31 december 2019, 2392 per-
soner anställda, dessa fördelade sig 
på förvaltningarna enligt nedan.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Tillsvidareanställda 
årsarbetare 2019

Tillsvidareanställda personer 
2019 (antal kvinnor)

Kommunledningsförvaltningen 51,25 54 (36)

Tekniska kontoret (övergång till VME 2020-01-01) 67,75 68 (25)

Miljökontoret 13,6 14 (10)

Samhällsbyggnad 21 21 (12)

Utbildning 1024,76 1040 (840)

Social & arbetsmarknad 157,65 162 (132)

Vård & omsorg 895,22 967 (883)

Kultur & folkhälsa 71,47 77 (42)

Summa Kommun 2302,7  

KBAB 143 143 (80)

Mälarhamnar AB 73 70 (16)

Förbundet 100 100 (40)

VME 18 18 (4)

Kungsörs Grus 4 4 (3)

Antal tillsvidareanställda i Kö-
pings kommun var 31 december 
2019, 2387 (+ 45) av dessa var (82,6 
%) kvinnor. Av de 2392 (1976 kvin-
nor) tillsvidareanställda är 1914 
(1523 kvinnor) personer anställda 
på heltid, 478 (453 kvinnor) perso-
ner på deltid. 77 % av kvinnorna 

arbetar heltid och 23 % deltid. 94 
% av männen arbetar heltid och 6 
% deltid.
Av de 2392 (+50) tillsvidareanställ-
da är 1914 (+116) personer anställda 
på heltid, 478 (-66) personer på 
deltid, av dessa är 1976 kvinnor. 
77,1 (+3,1)% av kvinnorna arbetar 

heltid och 22,9  (-3,1)% deltid. Av 
de 416 tillsvidareanställda männen 
arbetar 25 personer deltid. 94 % 
av männen arbetar heltid och 6,8 
(-0,7)% deltid. Jämförelse med 2018 
inom parentes.
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Könsfördelningen i Köpings 
kommun är 1976 kvinnor och 416 
män. Inom vård och omsorgsför-
valtningen arbetar det 885 kvinnor 

och 84 män. Inom utbildningsför-
valtningen arbetar 842 kvinnor 
och 198 män.
Vid uttag av föräldraledighet tog 

kvinnor ut totalt 30 993 timmar 
(2018, 21 320 timmar). Män tog ut 
206 timmar (2018, 278 timmar).

KÖNSFÖRDELNING OCH 
UTTAG AV FÖRÄLDRALEDIGHET

Kompetensbristen har påverkat 
Köpings kommuns rekrytering på 
framförallt specialist- och chefsni-
vå under 2019. Det har medfört att 
man som rekryterande chef inte 
längre kan utgå från den kravprofil 
man från början önskat i en fram-
tida arbetstagare. Rekryterings-
processerna drar även ut längre på 
tiden. Det har gett sig uttryck i att 
man ställt lägre krav på tidigare er-
farenhet från rollen, exempelvis i 
rekryteringar efter enhetschef, där 
man anställt personer som saknar 
tidigare erfarenhet från personal-, 
budget-, arbetsmiljö- och verksam-

hetsansvar. 
Konsekvenser framöver för Kö-
pings kommun blir att se till att en 
bra introduktion, upplärning och 
utbildning tillhandahålls. Detta 
betyder att arbetstagaren har en 
längre startsträcka till att prestera 
utifrån våra förväntningar. Kom-
munens centrala utbildningsin-
satser erbjuds av personalavdel-
ningen och behövs för att lägga en 
god grund för cheferna.

Det är också idag, precis som tidi-
gare år, vanligt att man slutar sin 
anställning efter 2–3 år. Det är vår 

nya vardag som vi har att förhålla 
oss till är en slutsats. Vi behöver se 
över vad vi som arbetsgivare kan 
erbjuda och attrahera arbetstagare 
med för att få dem att stanna en 
längre tid. 

En utmaning vi har är att bli bättre 
på att utveckla och behålla vår be-
fintliga personal. De är våra vikti-
gaste ambassadörer.  Om vi väljer 
att se och satsa på deras potential 
får vi arbetstagare som känner att 
de får växa hos oss och då stannar 
längre hos oss som arbetsgivare. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Sjukfrånvaron 2019 är den lägsta 
på fyra år. I jämförelse med 2018 
har sjukfrånvaron minskat med 0,1 
procentenheter. Årsmedelvärdet 
för 2019 är 6,4 procent.  

På förvaltningsnivå är det stora 
skillnader i sjukfrånvaron. I för-
valtningar med färre medarbetare 
påverkar enstaka långtidssjuk-
skrivningar den totala sjukfrånva-
ron mycket. 

För en av de största förvaltningar-
na, Vård & Omsorg, har sjuk-
frånvaron minskat de senaste tre 
åren för att 2019 vara 8,2 procent 
av den arbetade tiden. Detta är en 
minskning med 0,7 procentenhe-
ter från 2018. 
I utbildningsförvaltningen ökar 
sjukfrånvaron något under året 
till 5,6% i jämförelse med 2018. 
Kommunens totala sjukfrånvaro-
kostnad uppgick 2019 till totalt 21,5 
miljoner kr. 
Under året har 30 procent av 
medarbetarna i Köpings kommun 
inte haft någon sjukfrånvaro. En 
liten minskning mot 2018 års 33 
procent. 

Medarbetare som haft 1-5 sjukda-
gar under året är 23 procent, en 
ökning mot 2018 med 3 procent-
enheter. Köpings Bostads AB 
redovisar 3,22 procent på medar-
betare som haft 1–59 sjukdagar. För 
Mälarhamnar finns inget tillgäng-
ligt material.

SJUKFRÅNVARO

ANDEL LÄNGRE SJUKFRÅNVARO, 60 DAGAR ELLER MER
2019 2018

Ålder Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

< 29 11,7 14,0 3,6 13,8 16,2 0,0

30–49 35,4 37,1 23,4 34,4 36,1 23,9

> 50 36,2 37,8 24,5 36,9 38,6 21,8

Totalt 33,9 35,8 21,2 33,8 35,6 20,5

SJUKFRÅNVARO KOMMUNEN TOTALT
2019 2018

Ålder Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

< 29 3,8 3,8 3,7 5,0 5,5 3,1

30–49 6,5 7,1 4,0 6,4 6,9 4,1

> 50 7,2 7,9 4,3 7,2 8,1 3,6

Totalt 6,4 7,0 4,1 6,5 7,2 3,8
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ARBETSMILJÖ 
OCH HÄLSA
Vi ska ha ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Köpings kommun ska vara en 
hälsofrämjande kommun som 
stödjer medarbetare och chefer i 
det hälsofrämjande arbetet och 
skapar förutsättningar för ökad 
hälsa och ett hållbart arbetsliv. En 
god arbetsmiljö och låg sjukfrån-
varo ska vara en målsättning. 

2019 infördes ett friskvårdsbidrag 
för alla medarbetare. En stor infor-
mationssatsning genomfördes un-
der årets första månader till chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 
Av våra medarbetare har 66 pro-
cent använt sig av friskvårdsbidra-
get. En siffra som anses hög första 
året som friskvårdsbidrag införs.

LIKABEHANDLING
Alla ska behandlas likvärdigt 
oberoende av kön, ålder, funk-
tionshinder, etnisk tillhörighet, 
religion/trosuppfattning, sexuell 
läggning eller könsöverskridande 
identitet eller uttryck. En Likabe-
handlingspolicy finns i kommu-
nen (2017).

PERSONAL-
FÖRSÖRJNING OCH 
KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING
En strategiskt viktig fråga är att 
attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare. Vi ska 
därför ha en långsiktig personal- 
och kompetensförsörjningsplan 
som säkerställer verksamhetens 
utveckling utifrån de kommun-
gemensamma målen. När en 
anställning upphör ska vi ha 
gemensamma riktlinjer för att ge 
medarbetare en bra avslutning. 

Sammanställningen av detta 
arbete blir kommunens övergri-
pande strategiska kompetensför-
sörjningsplan., vilken kommer 
att inkludera en aktivitetsplan 
med insatser.  Arbetet med analys 
av sammanställningen kommer 
fortsätta under våren 2020. De 
hittills största förbättringsområ-
dena som identifierats på kom-
mungemensam nivå är utifrån hur 
vi kan utveckla och behålla våra 
befintliga medarbetare s.k. talent 
management.

LEDARSKAP OCH 
MEDARBETARSKAP
Chefen ska ge förutsättningar för 
medarbetaren att kunna göra ett 
bra arbete. Medarbetaren ska bidra 
till att verksamhetens mål uppnås 
utifrån sin individuella kompetens 
och sina förutsättningar. Delaktig-
het och helhetssyn ska förväntas 
och efterfrågas på alla nivåer i 
organisationen.

LÖN OCH VILLKOR
Lönepolitiken ska bidra till att 
verksamhetsmålen uppfylls. Det 
ska finnas tydliga lönekriterier där 
innebörden diskuteras på varje 
arbetsplats. Lönekriterierna ska 
stimulera till en individuell och 
differentierad lönesättning kopp-
lad till goda resultat. Inga osakliga 
löneskillnader får förekomma. Vi 
ska bedriva en aktiv arbetsvärde-
ring och arbeta med en gemensam 
lönebildning för kommunen 
kopplat till jämställda löner på alla 
plan. 

Köpings kommun ska vara en 
efterfrågad arbetsgivare där med-
arbetare och chefer vill stanna och 
kan utvecklas.

FEM FOKUSOMRÅDEN FÖR PERSONALPOLITIKEN 

Inom Köpings kommun finns cirka 
110 chefer som kan välja att enskilt 
hantera rekryteringsprocessen 
eller få konsultativt stöd genom 

hela processen av HR-specialist 
från den kommungemensamma 
rekryteringsenheten på perso-
nalavdelningen. I första hand 

gäller det för chefs- och specialist-
tjänster då rekryteringsenhetens 
resurser inte är tillräckliga för att 
möta all efterfrågan. 

REKRYTERING

GENOMFÖRDA 
REKRYTERINGAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal 180 260 280 310 330 270 285

För att nå målsättningarna för Köpings kommun har personalarbetet sammanfattats i det personalpolitiska 
programmet med en övergripande målsättning samt fem fokusområden.
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Varannat år genomförs en medar-
betarundersökning inom kom-
munen där medarbetarna svarar 
på frågor om trivsel, hälsa och 
olika processer på arbetsplatsen 
som påverkar förutsättningarna 
att göra ett bra arbete. Under året 
genomfördes den fjärde medar-
betarundersökningen i Köpings 
kommun sedan 2013, denna gång 
med en ny leverantör. 

Chefer och skyddsombud har 
varit engagerade i att informera 
våra medarbetare om vikten av 

att delta i undersökningen. Detta 
medförde att Köpings kommun 
fick det högsta deltagandet i med-
arbetarundersökningen under de 
år denna genomförts. I kommunen 
deltog 88 procent av alla medarbe-
tare. Kommunens alla förvaltning-
ar hade mycket höga svarsfrekven-
ser från 79–100 procent.

Köpings kommun får ett bra resul-
tat i undersökningen, jämförbart 
med likvärdigt stora kommuner i 
landet. 

De områden inom medarbetar-
undersökningen som kommunen 
i sin helhet behöver förbättra 
är målkvalitet, arbetsrelaterad 
utmattning och delaktighet. För 
området målkvalitet kommer 
kommunen att genomföra ett 
arbete under 2020. Arbetet med 
område delaktighet och arbets-
relaterad utmattning kommer 
att delges skyddskommittéer och 
arbetsmiljögrupper under våren 
2020.

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN

Under 2019 har arbetet med 
arbetsgivarvarumärket fortsatt i 
arbetsgivarvarumärkesgruppen. 
Gruppen består av representan-
ter från flera förvaltningar inom 
Köpings kommun. Personalavdel-
ningen och Kommunikationsen-
heten har flest representanter med 
i arbetet. 

Frågor som gruppen arbetar med 
är bland annat vilka styrkor och 
svagheter har vi som arbetsgivare, 

hur vi attraherar och rekryterar 
kompetenta medarbetare och hur 
vi får medarbetare att stanna kvar 
i organisationen utifrån arbetsgi-
varvarumärket. 

Under 2019 har arbetet fortsatt 
med annonsering via sociala medi-
er för att skapa en direkt möjlighet 
att enbart synas mot relevanta 
kandidater och därmed dess pro-
fessionella nätverk. Med riktade 
annonskampanjer har aktuella 

tjänster styrts mot rätt målgrupp 
ex. från vårt Facebook konto ”Job-
ba i Köpings kommun”. Genom att 
annonsera via sociala medier följer 
annonsen med relevanta kandida-
ters vardag i mobilen, surfplattan 
eller datorn samt minskar kostna-
den för merannonsering. 

Syftet med arbetet har varit att 
skapa stolta medarbetare och en 
attraktiv bild av kommunen som 
arbetsgivare.

ARBETSGIVARVARUMÄRKET

Samverkan mellan Köping, 
Arboga och Kungsör har fortsatt 
under året. HR-chefsnätverket har 
arbetat gemensamt för att ge ökad 
kvalitet åt lönehanteringsproces-
sen. Små steg har tagits framåt 
med en digitalisering av anställ-

ningsavtalen. Under 2020 kommer 
införande att ske etappvis. I april 
2019 trädde det gemensamma 
avtalet för företagshälsovård i 
kraft. Köping Arboga och Kungsör 
med tillhörande bolag har fortsatt 
sitt gemensamma arbete för att 

minska sjuktalen och arbeta för 
en förbättrad hälsa. Uppföljningar 
sker gemensamt och kontinuerligt 
med företagshälsovården för att 
ta arbetet framåt. Samtal förs om 
förebyggande insatser för att ytter-
ligare minska sjukskrivningstalen.

SAMVERKAN I VÄSTRA MÄLARDALEN
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Här beskrivs den förväntade utvecklingen för kommunen ur flera aspekter. Skatteunderlagsutvecklingen 
redovisas utifrån SKR:s prognoser. Kommunens finansiella plan för de närmaste tre åren redovisas även.  
Här finns också beskrivningar av befolkningsutveckling, arbetsmarknad och bostadsmarknad samt övriga 
framtidsfrågor som är strategiskt viktiga för kommunen.

I den senaste prognosen gör 
Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) bedömningen att för åren 
fram till 2023 är samhällsekono-
min i konjunkturell balans. Det 

medför att skatteunderlagstillväx-
ten växlar till en takt som ligger 
nära ett historiskt genomsnitt. Det 
innebär att skatteunderlagstillväx-
ten 2020–2021 realt sett faller till 

den lägsta ökningstakten på tio 
år. SKR:s bedömning av den reala 
skatteutvecklingen framgår av 
nedanstående tabell.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Procentuell förändring 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Realt skatteunderlag 1,1 1,5 0,5 0,4 1,3 1,0

Den konjunkturförsvagning vi nu 
befinner oss i väntas medföra att 
arbetade timmar minskar i år och 
endast ökar svagt nästa år. Samti-
digt räknar SKR med att skillna-
den i ökningstakt mellan timlöner 
och priset på kommunsektorns 
kostnader krymper väsentligt. 
Samtidigt som utvecklingen av 
skatteunderlaget inte kommer 
att utvecklas som tidigare år, gör 
SKR bedömningen att demogra-
fin kommer att ställa höga krav 
på kommunsektorns finanser. 
Finansdepartementet har i en 
analys visat på att med oförändrat 
välfärdsåtagande skulle gapet mel-
lan intäkter och kostnader öka till 
90 miljarder kronor år 2026. Skälet 
är att kostnaderna per invånare 
för barn, unga och äldre är så pass 
mycket högre än för befolkningen 

i arbetsför ålder, och att det är just 
de äldre och unga som ökar snabbt 
under den kommande tioårsperi-
oden. Dessutom kommer största 
delen av intäkterna från skatt på 
arbete, och den arbetsföra delen 
av befolkningen ökar väsentligt 
långsammare.

För att säkra en välfärd med fort-
satt goda resultat när kostnaderna 
ökar snabbare än intäkterna anser 
SKR att en rad olika åtgärder 
måste vidtas: 

• Verksamheterna i kommuner 
och regioner behöver effek-
tiviseras, bland annat med 
förändrade och nya arbetssätt 
genom till exempel digita-
liseringens möjligheter, att 
använda befintliga resurser på 

ett smartare sätt och se över 
organisationen. Det handlar 
också om att samverka med 
andra kommuner eller andra 
regioner för att få resurserna 
att räcka till.

• Stora pensionsavgångar och 
ökad efterfrågan på välfärds-
tjänster gör att kommuner 
och regioner behöver rekry-
tera många nya medarbetare 
de kommande åren. Det krävs 
att kommuner och regioner 
arbetar för att införa heltid 
som norm 

• Kommuner och regioner 
behöver även lägga mer fokus 
på det förebyggande hälsoar-
betet.

Verksamhet, Mkr Bokslut 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Verksamheten intäkter, Mkr 442,9 447,1 386,8 386,8

Verksamheten kostnader, Mkr -2029,1 -2 103,1 -2 080,1 -2 143,0

Skatteintäkter och statsbidrag 1627,1 1 670,0 1 725,7 1768,2

Finansnetto, Mkr 31,9 -6,4 -0,7 -2,6

Årets resultat, Mkr 72,7 12,8 31,7 9,4

Årets resultat exkl. finansnetto 40,8 19,2 31,0 6,8

 Pågående och 
planerade Investeringar 442,2 568,3 339,8 226,2

KÖPINGS EKONOMI PÅ SIKT
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Kommunen har ännu ingen 
koncernbudget därför redovisas 
endast kommunens budget och 
plan. För åren 2021 och 2022 görs 
beräkningar för skatteintäkter och 
statsbidrag, avskrivningar och rän-
tor, beräknad löneförändring samt 
övriga finansiella poster.  I övrigt 
har ramförändringar för verksam-
heten ett ettårsperspektiv. 

Förändringar kommer att ske i 
omslutningen och finansnettot 
från och med 2020 då VA-verk-
samheten överförs till VME. För 
2021 och 2022 har skatteprognosen 

från februari lagts in. Det extra 
statsbidraget som aviserats har 
också lagts in för 2021 och 2022. 
Detta extra statsbidrag uppgår 
till 7,5 Miljarder kronor, och för 
Köpings del så har de beräknats 
till 13,3 Mkr. 

Viktiga omvärldsfaktorer som be-
rör de kommunala verksamheter-
na har beskrivits under avsnitten 
”Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning" samt 
”Resultat och ekonomisk ställ-
ning”. 

Kommunen har haft en hög inves-
teringsnivå de senaste åren som 
kommer att fortsätta under plane-
ringsperioden. Bad och idrottshal-
len som kommer att färdigställas 
under 2020 kommer att påverka 
de befintliga driftkostnaderna. De 
goda resultaten som uppvisas de 
senaste två åren är egentligen det 
resultatnivå som kommunen be-
höver utifrån de kommande inves-
teringsbehoven och för att kunna 
behålla en ekonomi i balans.

KOMMENTARER

BEFOLKNINGS-
UTVECKLING
Den relativt stora befolkning-
sökningen som skett i Sverige de 
senaste åren har till största delen 
berott på en stor invandring. 
Utvecklingen i omvärlden talar för 
att antalet asylsökande i Europa 
kommer att öka vilket även kom-
mer påverka Sverige. Även i Kö-
pings kommuns har en stor del av 
befolkningsutveckling de senaste 
åren skett tack vare en relativt stor 
invandring. Det är troligt att en 
ökning av antalet asylsökande till 
Sverige även kommer att påverka 
Köpings kommun till viss del.

Befolkningen i Köpings kommun 
väntas fortsätta öka trots 2019 
års nedgång. Ökningen förvän-
tas dock inte vara lika stor som 
under de senaste åren då vi haft 
en ökning med över 230 personer 
per år i snitt och som högst nästan 
400 personer på ett år. Under 
den kommande tioårsperioden 
förväntas befolkningsökningen i 
snitt vara strax under 150 personer 
per år.

ARBETSMARKNAD
Arbetsförmedlingens prognos 
visar att arbetsmarknaden är god 
men med en viss dämpning av 
efterfrågan på arbetskraft. Antalet 
sysselsatta förväntas öka men i en 
lägre takt än tidigare.

För åren 2020-2021 beräknas 
antalet sysselsatta öka med 45 000 
personer i riket. Det som håller 
tillbaka tillväxten på arbets-
marknaden är främst en svagare 
efterfrågan i omvärlden men också 
en brist på utbildad arbetskraft. 
Fler personer står långt ifrån ar-
betsmarknaden vilket bidrar till en 
stigande arbetslöshet. Under 2020 
bedömer Arbetsförmedlingen att 
arbetslösheten kommer att stiga 
från 6,8 procent till 7,2 procent. 
Även antalet långtidsarbetslösa 
förväntas öka framöver. 

Under de senaste åren har Sverige 
gynnats av en stark export, bland 
annat tack vare försvagningen 
av kronan. Världskonjunkturen 
börjar däremot vika bland annat 
på grund av osäkerheten kring 
handelskrig och Brexit. Detta 
drabbar i hög grad den svenska ex-
portmarknaden. Eftersom en stor 
del av Köpings näringsliv består 
av exportföretag kan en eventuell 
nedgång av exporten komma att 
påverka näringslivet i Köping.

Den tekniska och digitala ut-
vecklingen innebär att allt fler 
yrken, inte minst i utpräglade 
industrikommuner, tenderar att 
ersättas av avancerade datorer och 
robotar. Vilket i sin tur riskerar 
medföra att gruppen långtidsar-
betslösa blir större. Detta är en 
komplex problematik som innebär 

omställningar för både företagen 
och deras anställda, samt även på-
verkar kommunen. Med tanke på 
Köpings framtid finns det starka 
skäl för kommunen att verka för 
att företag med rätt förutsättning-
ar beträffande produktmix och 
sysselsättning etablerar sig här. Då 
finns det bra förutsättningar för 
god tillväxt, såväl ekonomiskt som 
befolkningsmässigt.

BOSTADSMARKNAD
MARK
Planläggning av mark som är 
attraktiv för boende och verksam-
heter är en viktig framtidsfråga 
för Köpings kommun, detta för 
att fortsätta vara en attraktiv 
kommun för boende och närings-
livet. Vi behöver kunna erbjuda 
nuvarande köpingsbor miljöer och 
utbud av kommersiell, offentlig 
service och fritidsaktiviteter så att 
de väljer att bo kvar. För att locka 
nya människor att välja Köping 
som bostadsort behövs dessutom 
ett bra utbud av bostäder och tom-
ter för nybyggnad som uppfattas 
som attraktiva. För att ge utveck-
lingsmöjligheter för befintligt 
näringsliv och möjlighet att locka 
nya etableringar behövs mark i rätt 
lägen som motsvarar marknadens 
önskemål samt utbyggnad av in-
frastruktur och kommunala tjäns-
ter enligt exploateringsplanen.

FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN FÖRVÄNTADE UTVECKLINGEN
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HYRESMARKNAD
Bostadsbyggande präglas av ef-
terfrågan, både genom inflyttning 
till kommunen och demografisk 
utveckling inom kommunen. Med 
tanke på efterfrågan på markbo-
städer kommer marknadsunder-
sökningar att göras, inledningsvis 
för att bygga fler tillgängliga 
markbostäder. Med tanke på den 
demografisk utveckling och 
dagens efterfrågan kommer fokus 
de närmaste åren också ligga på att 
skapa fler tillgängliga lägenheter, 
eventuellt inom konceptet trygg-
hetsboende.

STYRNING 
OCH LEDNING
Köpings kommun kommer under 
de närmaste åren utveckla mo-
dellen för styrning och ledning. 
En ny tillitsbaserad styrmodell 
för hela koncernen har utvecklats 
och kommer implementeras under 
2020. Under 2020 har Köpings 
kommun också för avsikt att im-
plementera ett digitalt systemstöd 
för planering och uppföljning av 
verksamheten. Syftet med system-
stödet är att minska det adminis-
trativa arbetet och kunna fokusera 
mer på uppföljning och analys.

KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING
Flera av våra verksamheter står 
inför utmaningar vad gäller 
rekrytering och kompetensförsörj-
ning. Förändringar i demografin, 
minskad andel av befolkningen i 
arbetsför ålder och en hög konkur-
rens mellan arbetsgivare är några 
förklaringar.

Utifrån demografiska föränd-
ringar där allt fler kommer vara 
äldre och behöva hjälp och stöd, 
samtidigt som färre i befolkning-
en är i arbetsför ålder, står vård 
och omsorg inför en rejäl utma-
ning de närmaste 10 åren. För att 
klara kompetensförsörjningen av 
vårdpersonal krävs en rad olika 
åtgärder. Bland annat behöver fler 
inom vård och omsorg ges möjlig-
het att jobba heltid och arbetsupp-
gifterna måste fördelas om för att 
mer omvårdnadsnära arbetsupp-
gifter ska utföras av vårdutbildade 
medarbetare.

Även inom skolan ses kompe-
tensförsörjningen, framförallt ses 
bristen på behöriga lärare som en 
stor utmaning i framtiden.

DIGITALISERING
Den digitala utvecklingen går allt 
snabbare och våra invånares för-
väntningar på oss som kommun 
att leverera enkla och smidiga 
lösningar ökar. En utveckling av 
e-tjänster och digitala verktyg är 
en förutsättning för att säkerställa 
både kvalitet, effektivitet och bru-
kares delaktighet i de kommunala 
verksamheterna. Den allt snabbare 
digitaliseringen innebär samtidigt 
en risk för en digital klyfta om 
kommunen inte erbjuder andra 
alternativ för de kommuninvå-
nare som inte tar del av den nya 
tekniken.

Digitaliseringen inom vård- och 
omsorgsområdet kommer vara en 
viktig fråga de närmaste åren för 
att bibehålla eller höja kvalitén 
och samtidigt effektivisera våra 
verksamheter. Detta för att kunna 
möta de ökade behov av omvård-
nad vi ser utifrån den demografis-
ka utvecklingen och tillgången till 
arbetskraft. Välfärdstekniska och 
digitala lösningar kan möjliggöra 
ökad trygghet och självständighet 
hos äldre och personer med funk-
tionsnedsättning vilket kan leda 
till att andra insatser inte behövs 
i samma utsträckning. Satsningar 
på olika typer av välfärdsteknik 
och digitalisering skapar även 
möjligheter att frigöra tid för det 
omvårdnadsnära arbetet.

SAMVERKAN
Samverkan är en viktig faktor för 
att skapa synergieffekter, helhets-
perspektiv och effektiva arbetssätt. 
Behovet av samverkan både inom 
kommunen, mellan kommuner 
och mellan kommunen och andra 
myndigheter och organisationer 
uppskattas öka de kommande 
åren. 

Köpings kommun samverkar i 
många olika forum, ett av de mest 
tongivande arbetena sker mellan 
kommunerna och näringslivet i 
Västra Mälardalen. Förutom fokus 
på fyra prioriterade områden 

kommer samverkan även fortsätta 
i andra former, bland annat genom 
att se över ytterligare samordning 
av kommunens ekonomiadminis-
tration. En översyn kommer också 
genomföras av kompetensförsörj-
ning och arbetsmarknadsåtgärder 
inom de tre kommunerna med 
målet att skapa ett gemensamt ar-
betssätt för vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsåtgärder.
Samverkan kommer även att fort-
sätta utvecklas mellan polisen och 
kommunala verksamheter inom 
ramen för Effektiv samordning 
för trygghet (EST), ett brotts-
förebyggande arbete som syftar 
till att gemensamt kartlägga och 
samverka kring skadegörelse och 
kriminalitet i samhället.

INFRASTRUKTUR
Befolkningstillväxten ställer inte 
bara krav på bostadsbyggande, 
utan i hög grad även på kommunal 
service, som skolor, förskolor och 
fritidsanläggningar. Nya frågeställ-
ningar, som kan påverka samhälls-
byggnadsområdet i framtiden är 
till exempel klimatanpassning, 
åtgärdsplan för vatten och miljö-
strategiska frågor i allmänhet.

En annan fråga som kommer bli 
än mer aktuell inom de närmaste 
åren är Köpings hamn. Som en del 
av Mälarprojektet, ett infrastruk-
turprojekt som syftar till att kunna 
föra in större fartyg i Mälaren, rus-
tas nu Köpings hamn för att förbe-
reda för framtida större fartyg och 
ökade godsmängder. Det gäller 
såväl hamnbassäng som kajer, 
hamnytor och anslutande väg- och 
järnvägsnät. När projektet är ge-
nomfört kommer det bland annat 
innebära fördelar för näringslivet 
i regionen och öka möjligheten 
för Köping att bli en viktig länk i 
logistikkedjan i Mälardalen.

MILJÖ
Miljöarbetet har i och med 
riksdagens 16 nationella miljökva-
litetsmål från 1999 fått allt större 
utrymme i samhället, så även i 
svenska kommuner. Men trots 
stort engagemang och många 
insatser går arbetet för att nå mil-
jökvalitetsmålen för långsamt. 
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Det konstaterar Naturvårdsverket 
i sin nyligen publicerade upp-
följning av miljökvalitetsmålen.  
Uppföljningen lyfter framförallt 
fram utarmningen av den biolo-
giska mångfalden och klimatför-
ändringarna som två områden där 
det behövs snabba och kraftfulla 
insatser för att vända den negativa 
utvecklingen.

Köpings kommun ska ta ansvar för 
och göra sin del i arbetet med eko-
logisk hållbar utveckling och bidra 
till att nå de nationella miljökvali-
tetsmålen. Det kan vi bland annat 
göra genom en bra samhällsplane-
ring där människor och grönska 
prioriteras. Stadsgrönskan är en 
viktig förutsättning för ekosys-
temtjänster. Ekosystemtjänster 
kan hjälpa oss att rena luft, minska 
buller, sänka temperaturer eller att 
ta hand om dagvatten. Planering-
sunderlaget inom naturområdet 
behöver också stärkas som en del 

i kommunens utveckling. Detta 
gäller inte minst i tätorten och 
tätortsnära områden. 

FOLKHÄLSA
Insatser för att förbättra folkhäl-
san generellt behöver göras på 
alla samhällsnivåer och bland alla 
aktörer. Den 1 januari 2019 bild-
ades Kultur- och folkhälsoförvalt-
ningen. Förvaltningens uppdrag är 
bland annat att samordna folkhäl-
soarbetet i kommunen. Samver-
kan sker inom den kommunala 
verksamheten på flera plan utifrån 
folkhälsoperspektivet och arbetet 
kommer intensifieras ytterligare 
kommande år då den nya förvalt-
ningen har utvecklat arbetssätt 
och strukturer. 

Internationellt och nationellt 
förutspås en förändring i konjunk-
turen mot en försämrad sam-
hällsekonomi. En lågkonjunktur 
innebär konsekvenser för kommu-

nen både på kort och på lång sikt. 
En lågkonjunktur leder snabbt 
till en ökad arbetslöshet, vilket i 
sin tur ökar behoven av insatser 
inom den kommunala arbets-
marknadsenheten och vuxenut-
bildningen men också behovet av 
ekonomiskt bistånd till personer 
som inte omfattas av de generella 
arbetslöshetsförsäkringarna. 

Att barnkonventionen blivit lag 
innebär att alla verksamheter som 
direkt eller indirekt arbetar med 
barn måste ändra sitt förhålln-
ingsätt, sina metoder och rutiner 
så att man i alla lägen utgår från 
barn som rättighetsbärare och att 
de har självklara rättigheter uti-
från sina förutsättningar och i sin 
särskilda situation. De konkreta 
konsekvenserna av lagstiftningen 
är ännu svåra att överblicka men 
ett arbete för att anpassa verksam-
heterna till det nya regelverket 
behöver påbörjas omgående.
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RESULTATRÄKNING
                          Kommunkoncernen Kommunen

Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter A1 791,0 912,9 442,8 442,7

Verksamhetens kostnader A2 -2 175,5 -2 247,8 -1 973,8 -1 927,0

Avskrivningar A3 -163,7 -153,4 55,3 -53,7

Verksamhetens nettokostnader -1 548,2 -1 488,3 -1 586,3 - 1538,0

Skatteintäkter A4 1 220,8 1 170,2 1 220,8 1 170,2

Generella statsbidrag och utjämning A5 406,3 401,8 406,3 401,8

Finansiella intäkter A6 24,8 47,6 37,0 44,2

Finansiella kostnader A7 -22,4 -44,9 -5,1 -2,8

Resultat efter finansiella poster   81,3 86,4 72,7 75,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 81,3   86,4 72,7 75,4

KASSAFLÖDESRAPPORT
                          Kommunkoncernen Kommunen

Not 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat 81,3 86,4 72,7 75,4

Justering för ej likviditetspåverkande poster A8 157,1 155,2 71,5 64,9

Övriga likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Poster som redovisas i annan sektion 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av periodiserade anslutnavg/bidrag -1,3 3,3 -1,3 1,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 21,7 -41,8 26,3 33,7

Ökning/minskning förråd och exploateringsfastigheter -3,7 2,2 -2,7 0,2

Ökning/minskning kortfristiga skulder -20,4 90,7 -6,2 50,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten  234,7 296,0 160,3 158,4
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                          Kommunkoncernen Kommunen

Not 2019 2018 2019 2018

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 -521,0 -284,3 -440,4 -205,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,7 0,4 0,4 0,4

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 0,6 0,5 0,6 0,5

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 0,0 0,0 0,0

Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 519,0 -283,4 -439,4 -204,9

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 241,3 208,4 200,0 130,0

Amortering av skulder för finansiell leasing -1,4 0,0 1,4 0,0

Amortering av långfristiga skulder -28,1 -129,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  211,8 66,5 198,6 130,0

Bidrag till infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde -72,5 81,4 -80,5 83,5

Likvida medel vid årets början 354,8 273,4 352,9 269,4

Likvida medel vid årets slut 282,3 354,8 272,4 352,9

BALANSRÄKNING
                          Kommunkoncernen Kommunen

TILLGÅNGAR Not 2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0,7 0,7 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar

  Mark, byggnader och tekniska anläggningar B1 2 634,7 2 268,5 1 600,9 1 212,3

  Fordon, maskiner och inventarier B2 479,4 461,5 42,8 44,1

Finansiella anläggningstillgångar B3 176,3 177,5 372,0 372,0

Summa anläggningstillgångar 3 291,1 2 908,2 2 015,7 1 628,4

KASSAFLÖDESRAPPORT (forts.)
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                          Kommunkoncernen Kommunen

TILLGÅNGAR Not 2019 2018 2019 2018

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och exploateringsfastigheter B4 10,0 6,2 2,8 0,1

Fordringar B5 202,1 197,5 118,8 145,1

Kassa och bank B6 282,3 354,8 272,4 352,9

Summa omsättningstillgångar  494,4 558,5 394,0 498,1

Summa tillgångar 3 785,5 3 466,7 2 409,7 2 126,5

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital B7

Årets resultat 81,3 86,4 72,7 75,4

Resultatutjämningsreserv 29,5 29,5 29,5 29,5

Övrigt eget kapital 944,1 900,2 877,2 801,4

Summa eget kapital 1 054,9 1 016,1 979,4 906,3

Avsättningar B8

Avsättningar för pensioner 157,5 161,6 138,2 119,4

Andra avsättningar 140,4 65,5 11,4 15,2

Summa avsättningar  297,9 227,1 149,6 134,6

Skulder

Långfristiga skulder B9 1 835,0 1 600,5 738,5 537,3

Kortfristiga skulder B10 597,7 623,0 542,2 548,3

Summa skulder 2 432,7 2 223,5 1 280,7 1 085,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 785,5 3 466,7 2 409,7 2 126,5

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter B11 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansvarsförbindelser

   Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland 
   skulderna eller avsättningarna B12 579,9 594,6 579,9 594,6

   Övriga ansvarsförpliktelser B13 29,6 28,6 1 190,7 1 128,3

Leasing B14

BALANSRÄKNING (forts.)
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

A1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 70,9 113,9 21,8 22,1

Taxor och avgifter 260,7 299,7 98,9 95,7

Hyror och arrenden 171,1 176,7 41,4 42,8

Bidrag från staten 156,5 176,2 156,5 176,2

EU-bidrag 0,7 0,8 0,7 0,8

Övriga bidrag 10,2 7,0 10,2 7,0

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 113,2 132,7 113,2 97,9

Övriga intäkter 7,7 5,9 0,1 0,2

Summa verksamhetens intäkter 791,0 912,9 442,8 442,7

Justerat för borgensavgift med 4,0 Mkr 2018 flyttat till finansiella intäkter. 

A2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter 1 398,3 1 292,5 1 253,4 1 222,4

Pensionskostnader 120,0 105,3 114,2 102,5

Köp av huvudverksamhet 133,8 119,9 113,3 119,9

Lämnade bidrag 58,6 60,5 58,6 60,5

Hyror, arrenden, leasing 217,1 199,7 203,4 199,7

Material, avgifter, tjänster samt övriga kostnader 247,7 469,9 230,9 222,0

Summa verksamhetens kostnader 2 175,5 2 247,8 1 973,8 1 927,0

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Total kostnad för räkenskapsrevision, 0,2 Mkr. Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna, 0,2 Mkr.
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för revision uppgår till 0,9 Mkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde 
uppgår till 0,5 Mkr.

A3 Avskrivningar

Byggnader och anläggningar 73,7 44,0 41,9

Maskiner och inventarier 
(justerat för finansiell leasing 2018, 1,0 Mkr.) 59,2 11,3 11,8

Övriga materiella anläggningstillgångar, pågående 6,4 0,0 0,0

Överavskrivningar 24,4 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Summa avskrivningar 163,7 153,4 55,3 53,7

NOTER
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

A4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt innevarande år 1 231,5 1 175,6 1 231,5 1 175,6

Preliminär slutavräkning innevarande år -11,3 -1,6 -11,3 -1,6

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,6 -3,8 0,6 -3,8

Summa skatteintäkter 1 220,8      1 170,2      1 220,8        1 170,2

Ny preliminär slutavräkning från februari skulle ge ytterligare -51 kronor per innevånare eller -1,3 Mkr. 

A5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 282,6 286,9 282,6 286,9

Regleringsbidrag 18,4 4,1 18,4 4,1

Kostnadsutjämningsbidrag 17,0 9,3 17,0 9,3

Bidrag för LSS-utjämning 26,2 30,7 26,2 30,7

Kommunal fastighetsavgift 49,5 49,5 49,5 49,5

Generella bidrag från staten 12,6 21,3 12,6 21,3

Summa generella statsbidrag och utjämning  406,3 401,8 406,3 401,8

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag A4+A5 1 627,1 1 572,0 1 627,1 1 572,0

Avräkningsbelopp per invånare

Slutavräkning -37 -147 -37 -147

Preliminär avräkning -430 -61 -430 -61

A6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på lånefordringar 8,9 8,9

Utdelningar på aktier och andelar, koncernföretag 17,5 11,9

Kommunal borgensavgift 4,0 4,0

Jämförelsestörande post:

  Utdelning från Mälarenergi Elnät AB 3,3 14,7

Övriga finansiella intäkter 3,3 4,7

Summa finansiella intäkter 24,8 26,7   37,0 44,2

Justerat för borgensavgift med 4,8 Mkr 2018 då den låg på verksamhetens intäkter.

A7 Finansiella kostnader

Räntekostnader 1,7 0,3

Ränta på pensionsavsättningar 3,2 2,3

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,2

Summa finansiella kostnader 22,4 24,0  5,1             2,8

NOTER (forts.)
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

A8 Ej likviditetspåverkande poster

Avskrivningar 139,3 138,7 55,3 52,7

Nedskrivningar/överavskrivningar 21,4 14,7 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 0,0 0,0

Gjorda avsättningar 15,0 15,0 11,2

Övriga ej likviditetspåverkande poster -18,6 1,2 1,0

Summa ej likvidpåverkande poster  157,1 155,2 71,5 64,9

B1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 4 204,5 2 376,8 1 944,4

Ackumulerade avskrivningar -1 569,8 -775,9 -732,1

Bokfört värde 2 634,7 2 268,5 1 600,9 1 213,3

Avskrivningstider 5-50 år 5-50 år 10-50 år 10-50 år

Redovisat värde 1 januari 2 268,5 1 212,3 1 053,7

Årets investeringar 489,7 433,1           201,4

Erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0

Avyttrat, utrangerat -22,9 -0,6 -0,9

Årets avskrivningar -88,7 -43,9 -41,9

Överföring mellan tillgångstyp, övrig förändring -11,9 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december 2 634,7 2 268,5 1 600,9 1 212,3

Därav:

Markreserv 15,4 13,3

Verksamhetsfastigheter 336,3 351,5

Fastigheter för affärsverksamhet 365,8 358,0

Publika fastigheter 163,2 159,4

Fastigheter för annan verksamhet 54,2 56,3

Pågående arbeten 666,0 273,8

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar per typ 2 634,7 2 268,5 1 600,9 1 212,3

Varav pågående arbeten/nyanläggningar

Anskaffningsvärde 16,6

Ackumulerade avskrivningar 0,0

Bokfört värde 16,6

Redovisat värde 1 januari 41,5 273,8 134,0

Årets investeringar 63,4 392,2 139,8

Omklassificeringar -88,3 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december   16,6 666,0 273,8
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B2 Fordon, maskiner och inventarier samt konst

Anskaffningsvärde 851,4 103,1 96,6

Ackumulerade avskrivningar -372,0 -66,7 -56,9

Bokfört värde  479,4 461,5 36,4 39,7

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år

Redovisat värde 1 januari 461,5 39,7 44,6

Årets investeringar 31,7 6,5 5,9

Omklassificeringar 35,6 0,0 0,0

Försäljning/utrangeringar -0,2 0,0 0,0

Årets avskrivningar -49,2 -9,8 -10,8

Redovisat värde 31 december  479,4 461,5 36,4           39,7

Därav:

Maskiner och inventarier 479,4 461,5 36,4 39,7

Summa maskiner och inventarier  479,4 461,5 36,4 39,7

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga materiella anläggningstillgångar, se avsnittet redovisningsprinciper.

Maskiner och inventarier, leasingavtal

Redovisat värde 1 januari 4,4 4,4

Årets investeringar 3,5 1,0

Årets avskrivningar -1,5 -1,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december    6,4 4,4

Justerat leasing 2018 med 4,4 Mkr.

Summa maskiner och inventarier 479,4 461,5 42,8 44,1

B3 Finansiella anläggningstillgångar

Redovisat värde 1 januari 177,5 372,0 372,0

Årets anskaffningar 0,0 0,0 0,0

Försäljningar 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar -1,2 0,0 0,0

Redovisat värde 31 december 176,3 177,5  372,0 372,0

NOTER (forts.)
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B3 Finansiella anläggningstillgångar (forts)

Aktier

Köpings Bostads AB 30,9 30,9

Mälarhamnar AB 22,6 22,6

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB 148,3 148,3

Kungsörs Grus AB 0,1 0,1

Mälarenergi Elnät AB 54,7 54,7 54,7 54,7

Summa aktier 54,7 54,7  256,6 256,6

Andelar

Köpings Folkets Husförening 0,7 0,7 0,7 0,7

Bostadsrätter m m 0,2 0,2 0,2 0,2

Kommuninvest 16,0 16,0 16,0 16,0

Summa andelar 16,9 16,9   16,9 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 2019-12-31 till 22,8 Mkr.

Obligationer, förlagsbevis med mera

Förlagslån, Kommuninvest 5,0 5,0 5,0 5,0

Summa obligationer, förlagsbevis 5,0 5,0 5,0 5,0

Långfristiga fordringar

Förlagslån VMN AB 88,2 88,2 88,2 88,2

VafabMiljö Kommunalförbund 
(justerat för 2018 då det redovisades som aktier) 5,3 5,3 5,3 5,3

Övrigt 6,2 7,4 0,0 0,0

Summa långfristiga fordringar 99,7 100,9   93,5 93,5

Summa finansiella anläggningstillgångar 176,3 177,5 372,0 372,0

B4 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter 2,4 0,0 2,4 0,0

Lager guldur, vaser 0,4 0,0 0,4 0,1

Övrigt 7,2 6,2 0,0 0,0

Summa förråd m m 10,0 6,2 2,8 0,1
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Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B5 Fordringar

Fordran hos staten 34,9 33,8 30,5

Kundfordringar 112,8 37,6 34,6

Momsfordran, Ludvikamoms 12,3 12,3 17,6

Upplupna skatteintäkter 1,3 0,0 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31,9 27,0 28,6

Övriga fordringar 8,9 8,1 33,8

Summa övriga fordringar 202,1 197,5  118,8 145,1

B6 Kassa och bank

Kassa 0,1 0,1

Bank (koncernkonto mm) 282,3 354,8 272,3 352,8

Summa kassa och bank 282,3 354,8  272,4 352,9

Ej utnyttjad limit på checkkredit 20,0 Mkr

B7 Eget kapital 

Ingående eget kapital 1 016,4 933,5 906,3 830,6

Övrigt eget kapitel -43,2 -4,1 0,0 0,0

Hultgrens fond 0,4 0,3 0,4 0,3

Årets resultat 81,3 86,4 72,7 75,4

Summa eget kapital 1 054,9 1 016,1 979,4 906,3

Därav:

Anläggningskapital 1 127,5 956,5

Resultatutjämningsreserv 29,5 29,5

Balansfond/investeringsbuffert 41,5 41,5

Medfinansiering infrastruktur 43,5 43,5

Resultatutjämningsfond VA-verksamhet -1,8 0,6

Övriga fonder 2,3 1,9

Övrigt rörelsekapital -335,8 -242,6

 Årets resultat 81,3 86,4 72,7 75,4
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B8 Avsättningar

Ingående avsättning 119,4 109,3

Nyintjänad pension, varav 0,0 0,0

     förmånsbestämd ålderspension 15,1 6,9

     särskild avtalspension 0,0 0,4

     efterlevandepension 0,0 0,1

     PA-KL 1,2 3,0

Årets pensionsutbetalningar -4,0 -3,9

Ränte- och basbeloppsändringar 3,2 2,3

Övrig post -0,3 -0,6

Förändring av löneskatt 3,6 1,9

Redovisat värde 31 december 157,5 161,6  138,2 119,4

Därav:

Pensionsbehållning 1,9 2,0

Förmånsbestämd ålderspension 98,4 83,2

Särskild avtalspension 2,2 2,9

Efterlevandepension 0,7 1,0

PA-KL pensioner / ÖK SAP 8,0 7,1

Summa pensioner  111,2 96,2

Löneskatt 27,0 23,2

Summa avsatt till pensioner inklusive löneskatt 157,5 161,6  138,2 119,4

I avsättningen ingår OPF-KL med 0,2 Mkr.

Antal visstidsförordnanden för pensioner

Politiker (pension enligt PBF) 4 3

Tjänstemän 0 0

Aktualiseringsgrad 96,0% 96,0%

Andra avsättningar

Redovisat värde övriga avsättningar 1 januari 15,2 14,1

SAP-skuld VMKF -3,8 1,1

Summa andra avsättningar 140,4 65,5   11,4 15,2

Summa avsättningar 297,9 227,1 149,6 134,6

Beräkningsgrund för pensioner och andra avsättningar framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
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Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B9 Långfristiga skulder

Låneskuld

Ingående skuld 1 600,5 488,0 358,0

Nyupptagna lån 241,3 200,0 130,0 

Leasingskuld 6,4 6,4 4,4

Amorteringar -13,2 0,0 0,0

Summa låneskuld 1 835,0 1 600,5  694,4 492,4

Under året har lån omsatts med 60,0 Mkr för kommunen. Leasing 2018 har justerats med 4,4 Mkr

Kreditgivare

Kommuninvest 688,0 488,0

Summa  688,0 488,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Anslutningsavgifter, VA

Ingående värde 34,5 32,9

Nya anslutningsavgifter under året 0,1 2,4

Resultatförda anslutningsavgifter -0,9 -0,8

Summa förutbetalda anslutningsavgifter   33,7 34,5

Investeringsbidrag

Ingående värde 10,4 8,7

Nya investeringsbidrag under året 0,5 2,2

Resultatförda investeringsbidrag -0,5 -0,5

Summa förutbetalda investeringsbidrag   10,4 10,4

Summa långfristiga skulder  1 835,0 1 600,5 738,5 537,3

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats 
med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.
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Kommunkoncern Kommun

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B10 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 123,4 134,5 83,9 121,9

Semesterlöneskuld 50,5 56,6 62,0

Upplupna sociala avgifter 38,8 47,3 49,1

Upplupen pension, avgiftsbestämd 34,7 42,4 40,9

Upplupen löneskatt 10,4 11,6 10,7

Personalens källskatt 21,2 20,6 21,2

Skulder till staten 2,2 2,8 4,3

Aktuella skatteskulder 3,3 0,0 0,0

Momsskulder 1,6 2,0 1,9

Förutbetalda skatteintäkter 9,7 12,2 10,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58,1 7,3 10,3

Avräkning koncernkonto 128,6 128,6 87,0

Övriga kortfristiga skulder 81,8 126,9 128,3 

Certifikatlån 33,4 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder  597,7 623,0 542,2 548,3

ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Panter och ansvarsförbindelser

B11 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pantbrev och bostadsrättsbevis emottagna på grund av borgensansvar samt pantbrev avseende övertagna fastighetslån, för 
fastigheter ägda av Köpings Bostads AB finns på 67,3 Mkr, men dessa är inte utnyttjade. 

Ansvarsförbindelser för pensioner

B12 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Enligt den blandade modellen ska pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 upptas som ansvarsförbindelse. 
Ansvarsförbindelserna är beräknade av KPA.

Blandade modellen för pensioner 2019 2018 2019 2018

Pensionsförbindelser 466,7 478,5 466,7 478,5

Löneskatt 113,2 116,1 113,2 116,1

Summa ansvarsförbindelse för pensioner  579,9 594,6 579,9 594,6

Ingående pensionsansvarsförbindelser 478,5 496,0 478,5 496,0

Ränteuppräkning 3,2 3,3 3,2 3,3
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Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B12 (forts.)

Basbeloppsuppräkning 11,8 7,7 11,8 7,7

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,3 -24,9 -27,3 -24,9

Övrig post 0,5 -3,6 0,5 -3,6

Summa pensionsförpliktelser  466,7 478,5 466,7 478,5

Löneskatt 113,2 116,1 113,2 116,1

Summa utgående pensionsansvarsförbindelse  579,9 594,6 579,6 594,6

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper

B13 Övriga ansvarsförbindelser 

Borgen och andra förbindelser

Köpings Bostads AB 766,9 742,3

Borgen för kreditgaranti 0,0 0,0

Borgen för egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1

Borgen bostads- och bottenlån 0,6 0,6 0,6 0,6

Borgen och andra förpliktelser övriga kommunala företag 20,9 19,8 415,1 377,2

Övriga ansvarsförbindelser 8,0 8,1 8,0 8,1

Summa övriga ansvarsförbindelser 29,6 28,6  1 190,7 1 128,3

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 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 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 ansva-
ret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Köpings kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925,9 Mkr och totala tillgångar till 460 364,6 Mkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 981,0 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 986,0 Mkr.
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Redovisning
2019

Redovisning
2018

Redovisning
2019

Redovisning
2018

B14 Framtida leasingkostnader

Operationella leasingavtal

Årets kostnader 20,2 18,0

Betalningar inom 1 år 16,3 16,9

Betalningar inom 1-5 år 16,5 18,4

Betalningar senare än 5 år 0,0 0,0

Finansiella leasingavtal

Årets kostnader 1,4 2,0

Betalningar inom 1 år 1,8 1,1

Betalningar inom 1-5 år 4,7 3,2

Betalningar senare än 5 år 0,0 0,1

Upplysning om särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263). 
Särredovisningen finns tillgänglig hos Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, telefon 0221-670610, www.vme.se 

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig hos Köpings kommun, telefon 0221-250 00, www.koping.se
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REDOVISNINGSPRINCIPER

GOD REDOVISNINGSSED
I redovisningen har den kommunala redovisningsla-
gen följts och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning tillämpats.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
upptas till anskaffningskostnaden minus planenliga 
avskrivningar. 

ANSVARSFÖRBINDELSER
Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets 
storlek och/eller infriandegraden, redovisas som 
ansvarsförbindelser.

AVSKRIVNINGAR
Sista steget i införandet av komponentavskrivning 
som innebar en genomgång av anläggningstillgångar 
för gator och vägar samt VA-anläggningar gjordes 
2018.

Avskrivningar påbörjas månaden efter investeringar-
na har tagits i bruk och beräknas linjärt, det vill säga 
lika stora belopp varje år. Avskrivningstiderna görs 
efter en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod, 
vilket i allt väsentligt överensstämmer med tabellen 
nedan:

AVSÄTTNINGAR, ANDRA
Under andra avsättningar återfinns det solidariska 
åtagandet av medlemskommunerna för kommande 
utbetalningar för särskild avtalspension till kommu-
nalförbundet, den är beräknad av KPA.

BELOPPSGRÄNS FÖR INVENTARIER
För att ett inköp ska betraktas som en investeringsut-
gift ska det ha en ekonomisk livslängd som överstiger 
tre år och värdet ska uppgå till ett väsentligt belopp. 
Med väsentligt belopp menas att utgiften ska uppgå 
till minst ett halvt prisbasbelopp. 

EXPLOATERINGSMARK
som utförts under 2019 och avses att säljas har klas-
sificerats som omsättningstillgång i balansräkningen 
och är bokförd till anskaffningsvärdet.

INVESTERINGSBIDRAG 
OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER
tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder. De periodiseras och intäktsförs 
linjärt över anläggningen de bidragit till att finansieras 
nyttjandeperiod. Anslutningsavgifter för vatten- och 
avloppsverksamheten har ett vägt snitt på 36 år, förut-
om för Sundänge som är 50 år. Om investeringsbidrag 
från kommunens stiftelser och andra finansiärer hade 
återförts skulle årets resultat ha påverkats med 0,3 
Mkr och posten förutbetalda investeringsbidrag på 
balansräkningens skuldsida ha justerats ned med 6,2 
Mkr.

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. För 2018 har en utdelning på 14,7 Mkr 
erhållits från Mälarenergi Elnät AB. Inga jämförelse-
störande poster finns för 2019. 

LEASINGAVTAL
Finansiellt leasade objekt redovisas som anläggnings-
tillgångar och skulder i balansräkningen. Värdet 
skrivs av med samma avskrivningstid som om de varit 
köpta. Betalda leasingavgifter redovisas som amorte-
ring och ränta. Framtida minimileaseavgifter beräknas 
utifrån uppgifter från leasegivaren och anges som en 
förpliktelse inom linjen.

Den förändrade redovisningsprincipen för år 2019 
innebär att kommunens balansomslutning ökat 
med cirka 6,4 Mkr. Dessutom har 1,5 Mkr avseende 
leasingkostnader i resultaträkningen omförts till ränta 
och avskrivning för år 2019. Genom förändringen 
har beräkningen av kommunens soliditet påverkats 
negativt med 0,1 procent. 

Typ av investering Avskrivningstid

Datorer 3-4 år

Inventarier 5 år och 10 år

Bilar och andra transportmedel 5 år och 10 år

Maskiner 5 år och 10 år

Affärsbyggnader 20-33 år

Gator och parker 20-33 år

Va-anläggningar 20-50 år

Fritidsanläggningar 10-20 år

Verksamhetsfastigheter 20-33 år

Förvaltningshus, 
monumental byggnad 50 år

Mark och konst
Avskrivs ej, 
obegränsad 

livslängd

Byggnader, annan verksamhet, 
4 komponenter 60, 30, 20 år

Verksamhetsfastigheter, 
11 komponenter 50, 30, 20, 15 år

Vattenverket (affärsbyggnad), 
17 komponenter, ny anl 2017

100, 75, 60, 50, 40, 30,
25, 10 år
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Jämförelsetal för år 2018 har räknats om med samma 
beräkningsgrund, däremot inte tidigare år. För 2018 
har balansomslutningen justerats med 4,4 Mkr och 1,0 
Mkr avseende leasingkostnader har justerats till ränta 
och avskrivning. 

LÅNEKOSTNADER
belastar resultatet för den period de hänför sig till.

LÖNER, SEMESTERERSÄTTNINGAR
och övriga löneförmåner har redovisats enligt kon-
tantmetoden. 

MEDFINANSIERING 
INFRASTRUKTURELL
är bokförda som direkt kostnadsföring av bidrag till 
statlig infrastruktur. Ingen utbetalning har gjorts 2018 
eller 2019.

PENSIONER
redovisas enligt blandmodellen. Blandmodellen 
innebär att avtalspensioner som intjänats före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse, medan av-
talspensioner som intjänats från och med 1998 samt 
samtliga garanti- och visstidspensioner redovisas som 
avsättning.

Förpliktelser för pensionsåtaganden beräknas av KPA 
enligt beräkningsmodellen RIPS utifrån de av SKR 
senaste beslutade beräkningsgrunderna för anställda 
och enligt PBF och OPF-KL för förtroendevalda.

RESULTATUTJÄMNINGSFOND
finns öronmärkt i eget kapital för vatten- och av-
loppsverket för att utjämna resultaten över åren.

SEMESTERLÖNESKULD
I skulden ingår även ferie- och uppehållslön, okom-
penserad övertid, jour och beredskap samt upplupna 
arbetsgivaravgifter. Skulden och upplupna sociala 
intäkter redovisas som en kortfristig skuld.

SKATTEINTÄKTER
Kommunalskatten periodiseras vilket innebär att den 
definitiva slutavräkningen för 2018 och en preliminär 
slutavräkning för 2019 har bokats upp. Den prelimi-
nära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
SKL:S decemberprognos i enlighet med rekommen-
dation RKR 4.2.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR 
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt den 
kommunala redovisningslagen och utformas enligt 
god redovisningssed. I de sammanställda räkenska-
perna ingår kommunen samt bolag där kommunens 
ägarandel uppgår till minst 20 %.

Bokslutet baseras på Köpings kommuns värderings-
principer. Om principerna väsentligt avviker mellan 
kommun och dotterföretagen justeras dotterföreta-
gens räkenskaper före sammanställningen. 

De sammanställda räkenskaperna har upprättats 
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Med proportionell konsolidering menas att 
endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och 
balansräkning tas med i koncernredovisningen. 
Förvärvsmetoden innebär att vid förvärvstillfället 
förvärvat eget kapital eliminerats, därefter intjänat 
kapital har räknats in i koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av 
kommunens och dotterföretagens resultat- och 
balansräkningar. Då koncernredovisningen enbart 
ska visa koncernens förhållanden mot externa parter 
har interna mellanhavanden eliminerats föra att ge en 
rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten 
skatt hänförts till eget kapital. Eventuell latent skatt 
redovisas under avsättningar.

De uppgifter som ligger till grund för de sammanställ-
da räkenskaperna är från vissa kommunägda företag 
preliminära. 

För närmare analys av ”koncernen” hänvisas till res-
pektive företags årsredovisningar samt övriga delar av 
kommunens årsredovisning.

NYCKELTALSDEFINITIONER

SOLIDITET definieras som eget kapital dividerat med 
totalt kapital.

NETTOINVESTERINGAR definieras som Bruttoin-
vesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som 
finansierats med offentliga bidrag.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD definieras som 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 
med nettoinvesteringar.
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DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Nämnd/styrelse/förvaltning
Intäkter 

2019
Intäkter 

2018
Kostnader 

2019
Kostnader 

2018
Netto- 

kostnader
Budget 
2019

Avvikelse
budget/utfall

Kommunfullmäkige 0 0 2 794 2 192 2 794 2 242 -552

Kommunstyrelsen 0 10 4 874 4 223 4 874 4 568 -306

   Kommunledningsförvaltningen -8 278 - 49 660 - 41 382 41 415 33

   Stadskansliet (t o m 2018) - -24 441 - 126 910 - - -

   Drätselkontoret (t o m 2018) - -3 445 - 11 217 - - -

   Tekniska kontoret -89 692 -76 633 137 563 121 332 47 871 48 578 707

      Vatten och avlopp -57 053 -57 407 59 439 58 116 2 386 0 -2 386

   Västra Mälardalens 
   kommunalförbund -474 -50 26 975 29 403 26 502 28 763 2 261

   Samhällsbyggnadsförvaltningen
   mark och fastighet -31 587 - 102 696 - 71 109 71 954 845

   Stadsarkitektkontoret mark 
   ( t o m 2018) - -9 203 - 5 352 - - -

Summa kommunstyrelsen -187 084 - 171 169 384 001 358 745 196 918 197 520 602

Samhällsbyggnadsnämnden 0 0 482 564 482 611 129

   Samhällsbyggnadsförvaltningen -5 045 -4 586 22 650 20 778 17 604 18 045 441

   Miljökontoret -4 295 -4 191 10 940 10 628 6 645 6 794 149

Kultur- och folkhälsoförvaltningen, 
inklusive nämnden -11 020 -10 195 70 989 59 065 59 969 61 090 1 121 *

Vård- och omsorgsförvaltningen, 
inklusive nämnden -85 940 -91 520 627 326 568 542 541 386 539 412 -1 974

Utbildningsförvaltningen, 
inklusive nämnden -177 914 -143 433 769 240 650 600 591 326 592 064 738 *

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
inklusive nämnden -66 508 -92 740 220 118 242 815 153 610 153 869 259

Kolsva kommundel, 
inklusive nämnden (t o m 2018) - -26 526 - 154 121 - - -

Övriga nämnder -6 889 -4 472 11 140 8 564 4 251 4 162 -89

Summa styrelse/nämnder -544 695 -548 832 2 116 886 2 074 422 1 572 191 1 573 567 1 376

Intresseföretag, finansförvaltningen -24 787 -30 630 3 786 4 417 -21 001 -10 851 10 150

Verksamhetskostnader finansförvaltningen -2 877 -3 392 -3 943 5 324 -6 820 5 420   12 240

Ofördelad budget för kapitalkostnader 6 930 6 930

Summa inklusive verksamhet 
tillhörande finans -572 359 -582 854 2 116 729 2 084 163 1 544 370 1 575 066 30 696

Finansiering

Skatter, generella statsbidrag & utjämning -1 627 077 -1 572 011 0 0 -1 627 077 -1 614 600 12 477

Personalförsäkringar och pension -375 548 -363 740 411 112 390 801 35 564 37 100 1 536

Räntenetto -12 181 -13 561 4 815 2 664 -7 366 -2 900 4 466

Interna räntor -18 185 -20 880 0 0 -18 185 -24 300 -6 115

Anslag för bl a ombudgeteringar, 
oförutsett, lönereserv 0 0 0 0 0 19 084 19 084

Summa finansiering -2 032 991 -1 970 192 415 927 393 465 -1 617 064 -1 585 616 31 448

Summa styrelse, nämnder & finansiering -2 605 350 -2 553 046 2 532 656 2 477 628 -67 304 -10 550 62 144

* 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 5 824 tkr och Utbildningsnämnden 70 997 tkr.
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KOMMENTARER TILL BUDGETAVVIKELSER

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
OCH KOMMUNSTYRELSEN

BUDGETUNDERSKOTT 
- 0,9 MKR (-12,5 %)

Underskottet beror till största 
delen på ökade arvoden. För full-
mäktiges del har gruppledarvoden 
införts. Ett extra sammanträde 
medförde även ökade kostnader. 
Fler mötesdagar med anleding 
av framtagande av nya mål har 
medfört högre kostnader för Kom-
munstyrelsen. 

KOMMUNLEDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

INGEN BUDGETAVVIKELSE

TEKNISKA KONTORET 

BUDGETÖVERSKOTT, SKATTE-
FINANSIERAD VERKSAMHET, 
0,7 MKR (1,5 %)

Budgetöverskottet beror på till 
största delen på personalvakanser.

BUDGETUNDERSKOTT, AVGIFTS-
FINANSIERAD VERKSAMHET  
-2,4 MKR 

Underskottet kan härledas till 
ökade drift och underhållskostna-
der för slamomhändertagande och 
kemikalier, samt mindre försålt 
vatten än budgeterat. 

KOMMUNALFÖRBUNDET

BUDGETÖVERSKOTT 
2,3  MKR ( 7,9 %)

Budgetöverskottet beror på lägre 
pensionskostnader för brandmän-
nen än budgeterat.

STADSARKITEKTKONTORET, 
MARK OCH FASTIGHET

BUDGETÖVERSKOTT 
0,8 MKR (1,2 %)

Marks överskott på 0,6 Mkr beror 
på ökade intäkter bland annat från 
hamnen,  arrendeintökter samt 

utlösen från en häradsallmänning. 
Den milda vintern samt större 
hyresintäkter än budgeterat, har 
inneburit att lokalförsörjningen 
visar på ett överskott på 0,2 Mkr.

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
MED SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMND

BUDGETÖVERSKOTT 
0,6 MKR (3,0 %)

Året har präglats av svårigheter att 
rekrytera på vakanta tjänster. För 
att upprätthålla bygglovsverksam-
heten har externa upphandlade 
resurser anlitats. 

MILJÖKONTORET

BUDGETÖVERSKOTT 
0,1 MKR (2,2 %)

Överskottet kan i huvudsak för-
klaras av vakanser i samband med 
föräldraledigheter och persona-
lomsättning.

KULTUR- OCH FOLKHÄLSO-
NÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
1,1 MKR (1,8 %)

0,6 Mkr av överskottet beror på 
antalet sökta och beviljade fören-
ingsbidrag var färre än väntat. 
Större delen av överskottet i övrigt 
beror på föräldraledigheter och 
vakanser i samband med personal-
rekrytering.

VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN

BUDGETUNDERSKOTT 
-2,0 MKR (-0,4 %)

Den största avvikelsen (-2,4 Mkr) 
redovisas inom förvaltningsge-
mensamma funktioner. Där har 
kostnader för IT-licenser ökat 
kraftigt och medfört ett under-
skott med -1,0 Mkr. Vidare fort-
sätter behoven av hjälpmedel att 
öka vilket gett ett underskott med 

-0,6 Mkr. Personalomsättning och 
brist på sjuksköterskor har även 
bidragit till underskottet genom 
inhyrning av personal. 

En budgetavvikelse på -0,6 Mkr 
uppstod för insatser inom LSS 
och SFB. (Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt 
kommunens kostnader inom Soci-
alförsäkringsbalken). Inom denna 
verksamhet uppvisas underskott 
för daglig verksamhet (-1,2 Mkr) 
beroende på ökad verksamhet, 
samt -0,8 Mkr för personlig assis-
tans. Detta kompenseras genom 
överskott för boende och övriga 
insatser.

Dessa underskott kompenseras ge-
nom mindre överskott för nämnd-
verksamheten, Vård och omsorg 
för äldre enligt socialtjänstlagen, 
samt färdtjänst.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,7 MKR (0,1 %)

Gymnasieskolan uppvisar ett  
underskott på -3,0 Mkr. Introduk-
tionsprogrammen har utökats 
under året samtidigt som bidragen 
från Migrationsverket minskat 
avsevärt jämfört med tidigare 
år. Gymnasieskolan har under 
höstterminen också startat upp 
särskild stödundervisning inom 
autismspektrum vilket  inneburit 
en utökning av personal. Syftet 
är att ytterligare stötta elever med 
asperger och autism i undervis-
ningen. 

Detta underskott uppvägs främst 
av ett överskott i grundskoleverk-
samheten på 2,3 Mkr. Överskottet 
beror på effektivare vikarietillsätt-
ning och en högre andel obehöriga 
lärare. Ökade intäkter till följd av 
ökade statsbidrag från Skolverket 
påverkar också.
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Förskoleverksamheten visar även 
på ett överskott på 0,8 Mkr. Detta 
till följd av förseningen av den 
nya förskolan Savannen i Kolsva 
samt problem att rekrytera behörig 
personal. 

Övriga verksamheter uppvisar 
endast smärre avvikelser.  

SOCIAL- OCH ARBETS-
MARKNADSNÄMNDEN

BUDGETÖVERSKOTT 
0,3 MKR (0,2%)

Nämnden uppvisar för första 
gången på flera år ett budgetöver-
skott. Inom verksamheterna finns 
avvikelser, där de större redovisas 
nedan. 

Vård till vuxna med missbruks- 
och beroendeproblem redovisar 
ett underskott på -7,5 Mkr, i första 
hand beroende på  externt köpt 
heldygnsvård på institution/be-
handlingshem. Antalet vårddygn 
har ökat något i jämförelse med 
föregående år.

Boende övrig vuxenvård/Famil-
jefrid uppvisar ett underskott på 
-1,0 Mkr. I verksamheten redovisas 
kostnader för köpt boende till per-
soner som har stora omvårdnads-
behov som inte beror på missbruk, 
för denna målgrupp saknas varför 
insatserna leder till underskott.

Ekonomiskt bistånd ger ett över-
skott 4,6 Mkr, detta beroende på 
ett minskat antal hushåll som varit 
i behov av försörjningsstöd. Kost-
naden har minskat med 11 procent 
jämfört med föregående år.

Barn och ungdomsvård, har gett 
ett överskott 1,0 Mkr. Antalet 
vårddygn på institution har 
minskat påtagligt i jämförelse med 
föregående år.

Arbetsmarknadsåtgärder, visar på 
ett överskott på 1,4 Mkr. Osäker-
heten kring de statliga åtgärderna 
och finansiering av kommunala 
insatser har varit stor under hela 
året, vilket tvingat nämnden till 
viss återhållsamhet avseende 
tillsättande av resurser 

ÖVRIGA NÄMNDER

BUDGETUNDERSKOTT 
-0,1 MKR (-2,1 %)

Köpings andel i den gemensamma 
överförmyndarnämnden innebär 
ett budgetunderskott på närma-
re -0,3 Mkr. Detta beror främst 
på färdigställande av lokalerna 
för den utökade verksamheten. 
Kompetensutveckling har även 
bidragit till underskottet. Detta 
kompenseras av ett överskott på 
valnämnden med 0,3 Mkr. Detta 
beroende på statsbidrag för valet 
till EU-parlamentet.

INTRESSEFÖRETAG

BUDGETÖVERSKOTT 
10,1 MKR 

Överskottet beror bland annat på 
utdelning från Mälarenergi Elnät 
AB som inte fanns med i budgeten 
samt högre utdelning från Mälar-
hamnar och Kungsörs grus.

VERKSAMHETSKOSTNADER, 
FINANSFÖRVALTNING

BUDGETÖVERSKOTT 
19,2 MKR 

Det största avvikelsen står se-
mesterlöneskulden för, 10,0 Mkr. 
Budgeten för detta ligger på 3,5 
Mkr, anledningen till den stora 
avvikelsen beror på att semesterlö-
neskulden har minskat.
I år har kapitalkostnader delats 
ut vart eftersom investeringar har 
aktiverats. Detta har gjort att ett 
budgetöverskott på 6,9 Mkr har 
uppstått.

Överskottet består även av återbe-
talning av försäkringspremie.

FINANSIERING 

BUDGETÖVERSKOTT 
31,4 MKR

Skatter, generella statsbidrag och 
utjämning visar totalt på budgetö-
verskott med 12,4 Mkr. Skatter har 
en positiv avvikelse på 6,4 Mkr.

Den allmänna kommunalskatten 

har ett budgetöverskott på 17,0 
Mkr, medan skatteavräkningar-
na visar underskott med -10,6. 
Bidragen har även de en positiv 
avvikelse på 6,0 Mkr. 

Personalförsäkringar och pension 
visar ett överskott på 1,5 Mkr. An-
slagen för lönekostnadsökningar 
och oförutsett visar på budgetö-
verskott med 19,1 Mkr.

Räntenettot visar på budgetöver-
skott med 4,5 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 -6,1 Mkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

Verksamhet, Mkr
Nettokostnad 

2019
Nettokostnad 

2018 
Budget 
2019 Avvikelse

Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0

Infrastruktur, skydd mm 111,2 45,4 394,2 283,0

Fritid och kultur 203,8 63,3 316,5 112,7

Pedagogisk verksamhet 29,4 19,9 27,5 -1,9

Vård och omsorg 4,4 1,7 12,8 8,4

Särskilt riktade insatser 0,3 0,0 0,1 -0,2

Affärsverksamhet 92,4 73,2 149,7 57,3

Gemensamma verksamheter 0,3 1,4 2,6 2,3

Kommunstyrelsens reserv 0,0 0,0 34,3 34,3

Summa per verksamhet 441,8 204,9 937,7 495,9

VERKSAMHET

Styrelse/nämnd/förvaltningar, kr Inkomster Utgifter Netto Budget Avvikelse

Kommunstyrelse

   Kommunledningsförvaltning 0 248 248 4 359 4 111

   Tekniskt kontor -855 99 414 98 559 392 386 293 827

    Vatten och avlopp -152 25 192 25 040 86 739 61 699

   Samhällsbyggförvaltningen,  mark & fastighet -27 301 147 301 119 387 198 86 079

Samhällsbyggnadsnämnd

   Samhällsbyggnadsförvaltning 0 150 150 637 487

   Miljökontor 0 200 200 695 495

Kultur- och folkhälsonämnd 0 6 949 6 949 11 450 4 501

Vård- och omsorgsnämnd 0 4 027 4 027 12 696 8 669

Utbildningsnämnd 0 4 818 4 818 6 868 2 050

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0 728 728 400 -328

Kommunstyrelsens reserv 0 0 0 34 302 34 302

Summa styrelse och nämnder - 1 034 442 873 441 838 937 730 495 892

Varav ursprunglig budget 121 000

Varav ombudgeteringar från 2018 816 730

STYRELSE, NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR



DRIFT- & INVESTERINGS-
REDOVISNING

86

Projekttid Redovisningsår 2019 Hela projektet t o m 2019 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 Beslutssteg I 2013 2020 7 026 5 138 49 700 47 814 1 886 00

  Hamnen Beslutssteg II 2018 2020 68 440 58 033 79 000 68 594 10 406 -24 000

  Hamnen Beslutssteg III 2018 2022 232 495 1 087 238 000 6 592 231 408 27 000

  Maskiner 2019 2019 1 520 1 364 1 520 1 364 156

  Verkstadsbyggnad Kaptenen II 2018 2021 4 630 2 196 8 811 6 377 2 434 0

  Mellanlager 2018 2019 1 094 1 079 1 700 1 686 14

  Toppbeläggningar 2019 2019 3 744 1 911 3 744 1 911 1 833

  Glasgatan, toppbeläggning 2019 2019 1 200 831 1 200 831 369

  Västeråsvägen, toppbeläggning 2019 2019 800 1 338 800 1 338 -538

  Vidhemsområdet, toppbeläggning 2019 2019 1 200 2 645 1 200 2 645 -1 445

  Gång- och cykelvägar 2019 2019 4 046 2 149 4 046 2 149 1 897

  Tunadalparkeringen 2016 2019 555 531 2 000 1 976 24

  Belysningsprogrammet 2019 2019 3 545 1 381 3 545 1 381 2 164

  Karlsdalstorg och parkering 2016 2019 2 984 87 7 100 4 204 2 896

  Floraplans, lekplats 2019 2019 1 200 1 121 1 200 1 121 79

  Skogsleden, exploatering 2018 2020 16 488 8 633 19 000 11 145 7 855 4 700

  Västra Sömsta, exploatering 2018 2021 1 200 1 130 10 000 1 214 8 786 0

Kommunstyrelsen, Tekniska 
kontoret - vatten och avlopp

  Uppgradering övervakningssystem 2016 2019 752 726 4 550 4 524 26

  Norrmälarstrand 2010 2022 54 711 970 60 000 6 259 53 741 0

  Filteranläggning vattenverk 2010 2019 -324 1 071 73 900 75 295 -1 395

  Kölsta vattenverk 2017 2020 3 861 1 934 7 100 3 973 3 127 0

  Ledningsnät 2019 2019 3 000 2 763 3 000 2 763 237

  Industrivägens pumpstation 2013 2019 1 492 1 546 3 300 3 355 -55

  Lars-Uno Lindbergs väg 2019 2020 2 400 2 045 2 400 2 045 355 0

  Skogsleden, exploatering 2018 2020 8 889 10 036 11 500 12 647 -1 147 -1 900

Kultur- och folkhälsonämnden

Ställverk sportfältet 2015 2020 1 284 7 2 500 1 224 1 276 -1 500

Nytt konstgräs 2018 2020 5 000 4 892 5 000 4 892 108 0

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT, 
ÖVERSTIGANDE 1000 Tkr
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Projekttid Redovisningsår 2019 Hela projektet t o m 2019 och framåt

Nämnd/förvaltning/projekt Startår
Planerat 
färdigt Årsbudget

Redovisat 
i år 

Total 
budget

Redovisat 
totalt

Återstår av 
total budget

Prognos 
avvikelse

Kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen
- mark och bostäder

  Badhus och hall, projektering 2016 2020 -5 826 118 29 700 35 644 -5 944 -6 000

  Badhus och hall, byggnation 2018 2020 311 857 196 684 371 700 256 547 115 173 0

  Ombyggnation KMV, lokaler 2017 2019 31 618 38 481 54 310 61 173 -6 863

  Energieffekt nr 6/Munktorpskola 2017 2019 2 039 605 4 900 3 467 1 433

  Nybyggnation förskola i Kolsva 2018 2020 25 006 22 443 37 270 34 707 2 563 0

  Rivning/sanering Macksta 2019 2020 1 100 59 1 100 59 1 041 0

  Byte bro vid Kölstaån 2018 2020 2 989 39 3 000 50 2 950 0

  Hamnen, förstärkt underhåll 2019 2020 1 100 454 1 100 454 646 0

  Hamnen, Magasin 9/19 2017 2019 21 538 23 378 38 000 39 840 -1 840

  Besiktning/inspektion Mellanhamn 2019 2020 1 000 326 1 000 326 674 0

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT, ÖVERSTIGANDE 1000 Tkr (forts.)

KOMMUNSTYRELSEN, 
TEKNISKA KONTORET

HAMNEN 

PROJEKTERING OCH PLANERING
Under året har projektering av 
muddring och stabilisering av 
muddermassor fortsatt i samarbete 
med Sjöfartsverket och Västerås 
stad. Ett gemensamt avtal mellan 
parterna beträffande genomföran-
de färdigställdes under året.

En upphandling av hantering av 
muddermassor gemensamt med 
Västerås stad planeras, detta krä-
ver att respektive parts aktiviteter 
synkroniseras.

Förfrågningsunderlag för flytt av 
VA ledningar och ny infartsväg 
har färdigställts. Projektering av 
flytt av ammoniakledning har 
påbörjats under året. Regelbundna 
layoutmöten har hållits under året 
där Mälarhamnar, Yara och Nord-
kalk har fått möjlighet att lämna 

synpunkter på framtida hamnlay-
out och koppling till verksamhets-
ytan på Sjötullen 1:2. 

PÅGÅENDE OCH SLUT-
FÖRDA ARBETEN I HAMNEN

BYGGNATION INRE LÅNGKAJEN 
(SPONTKAJEN)
Genom stora  problem med fram-
driften blev projektet försenat. I 
November genomfördes slutbe-
siktning och därefter togs kajen 
omgående i drift. Vissa arbeten 
med fendrar återstår. I entrepre-
naden har även asfaltytor och 
linjeavvattning utförts utefter 
kajbandet. 

ÖVRIGA ARBETEN
Andra mindre arbeten har utförts 
såsom anordnande av separat 
entreprenadinfart samt en väg upp 
till Yaras cisterner.

En ny yta för hantering av arme-
ring har hårdgjorts, samt flytt av 
ledningar på solidifieringsytan. 
Asfaltering samt asbestsanering 

har utförts utanför Magasin 19.

MASKINER
Inköp har gjorts av en hjullastare 
till diftavdelningen.

RENOVERING VERKSTADS-
BYGGNAD KAPTENEN
Under året har  har renovering av 
tak med tillhörande tilläggsisole-
ring utförts på huvudbyggnaden, 
och en befintlig tillbyggnad av for-
donsverkstaden har utrustats med 
nya portar och nytt värmesystem.

MELLANLAGER 
I samband med exploateringen av 
Skogsleden påbörjades anläggan-
det av en mellanlagringsyta för 
exempelvis schaktmassor. Under 
året har delar av mellanlagret bör-
jat användas efter uppgrusning.

KOMMENTARER TILL STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT
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TOPPBELÄGGNINGAR
De  utförda arbeten under året är 
följande :
Glasgatan – 2 765 m2,Västeråsvä-
gen - 6 740 m2,Vidhemsområdet – 
9 000 m2, Ringvägen – 2 175 m2, 
Sveavägen – 2 890 m2, Mariavä-
gen- 2 100 m2 samt Tunadalsgatan 
– 3 250 m2.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Under året har arbetet fortsatt 
ed att utvidga kommunens nät 
för gång- och cykeltrafik. Mellan 
sjukhuset och järnvägsstationen 
finns nu 200 meter nyanlagd 
gång- och cykelväg. Längs med 
Sveavägen mellan Torggatan och 
Åtgärdsgatans har anlagts ca 410 
meter. Kommunen erhållit bidrag i 
form av statlig medfinansiering för 
detta projekt. 

TUNADALSPARKERINGEN
Parkeringen hade dragits med 
stora svackor i många år och när 
det var dags för nyasfaltering så åt-
gärdades svackorna samt utfördes 
en allmän uppsnyggning. Innan 
arbetet kunde påbörjas gjordes 
en arkeologisk undersökning där 
man bland annat återfann den 
gamla kullerstenslagda Jämmertu-
nagatan ca 50 cm under asfalten. 
Projektet slutfördes 2019 efter att 
planteringar gjorts. 

BELYSNINGSPROGRAMMET
Under 2019 realiserades en sats-
ning på att förbättra belysningen 
i centrala Köping. 80 nya led-ar-
maturer har förstärkt belysningen 
på Stora gatan och längs delar av 
åpromenaden. De nya armaturer-
na är betydligt mer energieffektiva 
än de förra. 

KARLSDALS TORG 
OCH PARKERING
I renovering av torget och dess 
tillhörande parkering ingick 
omfattande markarbeten, nya 
beläggningar, flytt och återupp-
byggnad av en del av muren, ny 
markutrustning och effektbelys-
ning samt nya planteringsbäddar. 
Plantering av växter gjordes under 
våren 2019. 

FLORAPLANS LEKPLATS
Lekplatsen fick ett blomstertema 
med ny lekutrustning, nya möbler 
och nytt markmaterial. Lekplatsen 
blev även tillgänglighetsanpassad.

EXPLOATERING 
SKOGSLEDEN
I slutet av året invigdes det nya 
bostadsområdet med plats för 34 
villatomter och 24 rådhusbostäder. 
Under året har området försetts 
med ny infrastruktur i form av vat-
ten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, 
el, fiber, gator, gång- och cykelvä-
gar samt gatubelysning.. Arbete 
med att färdigställa en damm för 
dagvattenhantering kvarstår. 

EXPLOATERING 
VÄSTRA SÖMSTA 
Under året har planering och 
projektering påbörjats för explo-
atering av ett nytt bostadsområde 
väster om Brunnavägen i norra 
Köping. Kostnader för komplette-
rande inmätningar samt tjänster 
inom geoteknik, dagvatten och 
gatuprojektering är nödvändiga 
för att utbyggnad av området ska 
kunna påbörjas med en första 
etapp under 2020. 

VATTEN OCH AVLOPP

UPPGRADERING AV 
ÖVERVAKNINGSSYSTEMET
Uppgradering av övervaknings-
systemet samt nytt underhållssys-
tem för vattenverk, avloppsverk, 
pumpstationer och tillhörande 
anläggningar pågår. Systemet är 
färdigt och driftsatt.

NORRMÄLARSTRAND
Arbetet under året har varit kopp-
lat till vattendomen, överklagan-
den och lantmäteriförrättningen.

FILTERANLÄGGNING 
VATTENVERK
Projektet avslutades och slutbeta-
lades och under året. 

KÖLSTA VATTENVERK
Årets arbete har bestått av hus-
byggnation och återställningar 
runt vattenverket, samt förbere-
delse för processteget.

LEDNINGSNÄT
Kostnaderna består av utredningar 
inför projektering, till exempel 
filmning av självfallsledningar, 
inmätningar av vattengångar, och 
geoteknik men även framtagande 
av dagvattenmodell för Nor-
sabäckens avrinningsområde samt 
kommunens västra delar. Ventiler 
har bytts på Vidhemsområdet, och 
avloppsledningen vid Ågärdsga-
tan är infodrad.
Vidare har ny vattenledning har 
lagts under järnvägen vid Volvo-
gatan samt  nytt vattenutlopp från 
vattenverket till Kölstaån.

INDUSTRIVÄGENS PUMPSTATION
Projektet slutfördes under året.
Ny överbyggnad, pumpsump och 
bräddbrunn installerades i befint-
lig anläggning.

LARS-UNO LINDBERGS VÄG
Renovering av VA-ledningar har 
utförts genom schaktning.

EXPLOATERING SKOGSLEDEN
Under året har schaktning och 
anläggning genomförts av vatten-, 
avlopp- och dagvattenledning-
ar med serviser för de framtida 
bostäderna.

KOMMUNSTYRELSEN,
SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN 
MARK OCH FASTIG-
HETER

BADHUS OCH IDROTTS-
HALL, PROJEKTERING OCH 
BYGGNATION 
Projekteringen slutfördes under 
januari 2018 och i juni startade 
byggnationen. Det planerade fär-
digställandet är hösten 2020.

OMBYGGNAD 
KMV- LOKALEN
Projektet är avslutat och invigning 
skedde i oktober.I lokalen finns nu 
Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Skatteverket, samt delar av 
social- och arbetsmarknadsnämn-
dens område. 

KOMMENTARER TILL STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (forts.)



Köpings kommun - årsredovisning 2019

89

ENERGIEFFEKTIVISERING 
NR 6, MUNKTORP
Pågår, blir klar sommaren 2020.
Nybyggnation av förskola i Kolsva
Nybyggnation av förskola med 
sex avdelningar. Byggstarten var i 
augusti 2018 och inflytten i början 
av 2020.

RIVNING/SANERING 
MACKSTA
Arbetet med att ta fram hand-
lingar för rivning och sanering 
vid Macksta (Irisdahls plantskola) 
pågår. En rivning och sanering 
planeras ske under 2020.

BYTE AV BRO VID KÖLSTAÅN 
VID ODLINGSLOTTERNA
Utredning och framtagande av 
förslag till ny brokonstruktion har 
arbetats med under året. Arbetet 
är beroende av detaljplanelägg-
ningen av odlingslotterna och kan 
inte göras klart innan detaljplanen 
har vunnit laga kraft. 

HAMNEN, FÖRSTÄRKT 
UNDERHÅLL, HYRESBASERAT
Under året har en avfuktare bytts i 
ett av magasinen. Därutöver så har 
en yta i östra delarna av hamnen 
iordningställts. Kostnaden för 
iordningställandet av ytan kom-
mer 2020.

HAMNEN, MAGASIN 9/19
Arbetet med att ersätta magasin 
9 med ett nytt magasin 19 slutför-
des under året. Det återstår en 
del ekonomiska regleringar med 
entreprenören. Mälarhamnar 
debiteras från och med 2020 hyra 
för magasinet.

STATUSBESIKTNING 
OCH INSPEKTION 
MELLANHAMNEN
En utredning som ska visa statu-
sen på Mariakajen samt på Södra 
kajen i inre hamnen har påbörjats. 
Undervattenscanning har gjorts 
för att få en bättre uppfattning om 

kajkonstruktionen och botten-
förhållandena. Detta arbete har 
kompletterats med dykningar och 
provgropar. En sammanställning 
väntas under första delen av 2020.

KULTUR- OCH 
FOLKHÄLSA

STÄLLVERKET PÅ 
SPORTFÄLTET
Arbetet med ombyggnad av ställ-
verket på sportfältet påbörjades 
under 2015 och kommer prelimi-
närt att avslutas 2020. Pågående 
utredning och framtida beslut kan 
komma att påverka totalkostna-
den. Den budgeterade kostnaden 
på 2 500 tkr bedöms i nuläget inte 
räcka på grund av nya regler kring 
ammoniakhanteringen.

NYTT KONSTGRÄS
Projektet är färdigställt och 
invigdes hösten 2019. Vissa saker 
kvarstår att reglera.
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VÅRA BOLAG

DRIFTREDOVISNING, Tkr
Intäkt 
2019

intäkt 
2018

Kostnad 
2019

Kostnad 
2018

Netto 
2019

Budget
2019

Budget-
avvikelse

Köpings Bostads AB (KBAB) -405 882 -361 814 385 275 341 465 -20 607 -17 795 2 812

Västra Mälardalens 
Energi & Miljö AB (VME) -184 972 -190 295 166 856 175 415 -18 116 -15 000 3 116

Kungsörs Grus AB -48 243 -48 263 41 847 40 721 -6 396 -3 400 2 996

Mälarhamnar AB -149 357 -140 248 129 177 115 214 -20 180 -13 128 7 052

Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) -122 018 -119 400 124 072 121 102 2 054 -50 -2 104

INVESTERINGSREDOVISNING, Mkr 2019 2018

Köpings Bostads AB (KBAB) 40,4 65,5

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) 18,0 17,1

Kungsörs Grus AB 0 4,1

Mälarhamnar AB 18,0 25,0

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 20,9 23,6

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH INVESTERINGAR

KÖPINGS BOSTADS AB (KBAB) 
+ 20,6 MKR

Resultatet inom KBAB-koncernen efter finansiella 
poster blev 20,6 Mkr, jämfört med 20,2 Mkr 2018. 
Budgetavvikelsen uppgick till 2,8 Mkr. 

Under året investerades för 40,4 Mkr jämfört med 65,5 
Mkr 2018. De större investeringarna gjordes i bland 
annat fönsterbyten, renovering/ombyggnad av hissar 
och iordningsställande av parkeringsplatser.

VÄSTRA MÄLARDALENS 
ENERGI OCH MILJÖ AB (VME) 
+ 18,1 MKR

Resultatet för 2019 är cirka 18 Mkr innan bokslutsdispo-
sitioner och skatt, att jämföra med budgeterade 15 Mkr. 
2018 var resultatet 14,9 Mkr. Vädret har varit relativt 
varmt, de rörliga intäkterna på 126 Mkr är därför drygt 
4 Mkr sämre än budget och föregående år. Med övriga 
intäkter inräknat är intäkterna totalt sett ca 5 Mkr över 
budget, men drygt 5 Mkr lägre än 2018. 

År 2019 har inneburit förhöjda kostnader på grund 
av bortfall under vintermånaderna i spillvärmen från 
industrierna. Under året har investeringar gjorts för 
cirka 18 Mkr, vilket är över investeringsbudgeten på 
14 Mkr. De största projekten var utbyte av uttjänta 
ledningar i Torggatan och Järnvägsgatan, nyanslutning-
ar vid Kungsängen och Skogsleden samt en ny tank för 
bioolja i Arboga.
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UPPLYSNINGAR OM DRIFT- OCH 
INVESTERINGSREDOVISNINGENS UPPBYGGNAD

DRIFTBUDGET
Fullmäktige tilldelar nämnderna 
nettoanslag för att bedriva de 
verksamheter som nämnderna 
ansvarar för. Det innebär att an-
slagen ska täcka de kostnader som 
återstår när intäkter i form av tax-
or, 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 till 
av kommunfullmäktige fastställ-
da mål, servicenivåer eller andra 
inriktningsbeslut av principiell 
karaktär. I sådana fall ska nämn-
den/styrelsen föra frågan vidare 
till kommunfullmäktige. Tillägg-
sanslag under löpande budgetår 
medges normalt inte. Om medels-

tilldelningen visar sig otillräcklig 
för viss verksamhet ska nämnden 
undersöka förutsättningarna att 
omdisponera tillgängliga resurser 
inom nämndens samlade bud-
getram. För att omvandla anslagna 
driftmedel till investeringsmedel 
fordras kommunfullmäktiges 
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 det underlag som presenteras 

inför budgetbeslutet är planerings-
horisonten treårig. Nämnderna 
presenterar 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.

KUNGSÖRS GRUS AB (KGAB) 
+6,4 MKR 

Resultatet efter finansiella poster var 3,0 Mkr bättre 
än budgeterat. Jämfört med 2018 var resultatet 1,1 Mkr 
sämre. Inga större investeriingar har gjorts under året.

VÄSTRA MÄLARDALENS 
KOMMUNALFÖRBUND (VMKF) -2,1 MKR

Resultatet efter finansiella poster blev -2,1 jämfört 
med -1,9 Mkr föregående år. Budgetavvikelsen som 
uppstått beror främst på underskott inom räddnings-
tjänsten, beroende på materialkostnader samt det 
nya deltidsmannaavtalet och övertid. Investeringarna 
håller en fortsatt hög nivå och avser investeringar för 
IT-verksamheten. 20,9 Mkr investerades totalt.

MÄLARHAMNAR AB (MHAB) 
+20,2 MKR

Resultatet efter finansiella poster blev 20,2 Mkr 
jämfört med 25,0 Mkr föregående år. Jämfört med 
budget blev resultatet 7,1 Mkr bättre än budgeterat. 
Nettoomsättningen ökade med 7 procent jämfört 
med 2018, och rörelseresultatet ökade från 18,6 Mkr 
till 25,6 Mkr. 

Investeringarna, främst kranar och arbetsmaskiner 
med tillhörande verktyg, uppgick till 18 Mkr.
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Driftredovisningen innehåller 
kommuninterna poster vilket inte 
resultaträkningen gör. 

Cirka 105 Mkr har rensats i 
internposter i form av köp och 
försäljning mellan nämnder och 
verksamheter och simulerade 
personalomkostnader och kapital-
kostnader. 

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 kalkyleras till 39,15 

procent 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 anläggningstillgångar-
nas avskrivningsbara värde 
och ränta på tillgångarnas 
bokförda restvärde. Den 
internt beräknade räntan är 
1,5  procent.

GEMENSAMMA KOSTNADER 
SOM FÖRDELAS MELLAN KOM-
MUNENS OLIKA VERKSAMHETER 
GENOM INTERNDEBITERING ÄR:

• Hyreskostnader: Internhyra 
för vissa förvaltningslokaler.  

• Transport/bil: Debitering 
sker av tekniska kontoret till 

en självkostnad beräknad på 
milkostnad för olika fordon. 

• Entreprenadarbeten: Debite-
ring sker av tekniska kontoret 
för vissa arbeten som belastar 
driftredovisningen. Dessa 
beräknas utifrån egen anlägg-
ningspersonals timkostnader, 
samt interna maskinkostna-
der. 

• Kost: Debitering sker av 
kommunens produktionskök 
till självkostnad, beräknad på 
portionspris.

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

Efter bokslutet kan överföring 
av över/underskott ske i vissa 
fall. Beträffande driftsanslag kan 
överföring ske i undantagsfall, 
till exempel för egenfinansierad 
del av driftprojekt. Utrymmet för 
ombudgetering regleras i kom-
munfullmäktiges budgetbeslut. 

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 samband med budgetbeslu-
tet. Investeringar delas in i två 
huvudkategorier, investeringar i 
skattefinansierad verksamhet och 

investeringar i avgiftsfinansierad 
verksamhet. I den avgiftsfinansie-
rade verksamheten ska kostnaden 
för investeringar i form av drift- 
och kapitalkostnader täckas inom 
den egna verksamheten och inte 
subventioneras av skattemedel.

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 slutre-
dovisas hos kommunfullmäktige 
eller den styrelse/nämnd som 
fattat slutligt beslut om genomför-
ande av investering enligt ovan. 
I årsredovisningen ska större 
investeringsprojekt redovisas med 
budgetavstämning samt kommen-
tarer om projektet och eventuella 
avvikelser. Oförbrukade inves-
teringsanslag 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 
kommunfullmäktige.
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FULLMÄKTIGES 
SÄRSKILDA UPPDRAG

I budget 2019 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 2019 som inte slutredovisats tidigare.

REDOVISNING UPPDRAG 2019

KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNLEDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

TRYGGHETSPAKET
En eller flera handlingsplaner där kommunens för-
valtningar tillsammans med polis, föreningsliv och 
andra pekar ut hur Köping konstruktivt kan arbeta 
med att förebygga brottslighet och drogmissbruk. 
Syftet är att invånare och besökare i Köpings kom-
mun ska kunna känna trygghet i alla miljöer.

VAD ÄR GJORT?
Ungdomscoacher och avtal med EMBRACE har 
införts under året. Samverkansmöten sker.

LÄSPLATTOR TILL KF
Förslag till lösning för läsplattor till kommunfullmäk-
tige.

VAD ÄR GJORT?
Lösning presenterad för kommunfullmäktige 2019-06-
17, § 88. iPads beställda - införs januari 2020.

TEKNISKA KONTORET

CYKELPARKERING
Förslag för utökad cykelparkering vid järnvägs-
stationen.

VAD ÄR GJORT?
Cykelgarage är byggt och vi har anlitat en konsult 
som sköter driften och passagesystemet. 72 cyklar 
ryms. Cykelgaraget stod klart under hösten 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN, MARK & FASTIGHET

UTREDNING LOKALER
En genomlysning/fördjupad utredning om framtida 
behov av lokaler för förskola och grund-
skola. Likaså för äldreomsorgen.

VAD ÄR GJORT?
Utredning pågår.

VÅRD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN

UTREDNING LOKALER 
ÄLDREOMSORG
Genomlysning/fördjupad utredning om framtida 
behov av lokaler för äldreomsorg.

VAD ÄR GJORT?
En lokalförsörjningsplan samt fördjupad framskriv-
ning angående behov av äldreboendeplatser har 
upprättats.

UTBILDNINGS-
NÄMNDEN

UTREDNING LOKALER 
FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA
Genomlysning/fördjupad utredning om framtida 
behov av lokaler för förskola och grundskola.

VAD ÄR GJORT?
Utredningens del som avser förskola och grundskola 
överlämnades till samhällsbyggnadsförvaltningen i 
januari för fortsatt behandling.
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REDOVISNING AV UPPDRAG BESLUTADE INNAN 2019 
MEN INTE SLUTREDOVISADE

KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNLEDNINGS-
FÖRVALTNINGEN

KOMBINATIONSTJÄNSTER
(2018) Utreda möjligheten till kombinationstjänster 
inom och mellan förvaltningar i syfte att alla ska kun-
na erbjudas heltid.

VAD ÄR GJORT?
Arbetet med heltid som norm kommer att inkludera 
en översyn av möjligheten att utveckla kombinations-
tjänster.

HBTQ-UTBILDNING
(2018) Undersöka möjligheten till hbtq-informa-
tion/-utbildning i den kommunala organisationen.

VAD ÄR GJORT?
En första kontakt är tagen med organisation/person 
som kan informera om hbtq-frågor.

SAMORDNA IT-SYSTEM
(2017) Se över möjligheten att samordna och minska 
antalet IT-system i kommunen, gärna i samverkan 
med grannkommuner

VAD ÄR GJORT?
Riktlinje för anskaffning av IT samt Riktlinje för 
systemförvaltning antagen av KS i maj 2018.

Konsult tillsatt i samverkan med kommunerna i 
Västra Mälardalen för att stödja processen.

SOLCELLSPARK
(2017) Utreda möjligheten och undersöka intresset för 
anläggande av solcellspark på Ullvigärdet.

VAD ÄR GJORT?
Uppdraget fortgår.

REKRYTERINGSENHET
(2015) Personalrekrytering: förslag till samordnad 
rekrytering - rekryteringsenhet.

VAD ÄR GJORT?
Arbetet med att utveckla rekryteringen för kommu-
nen pågår. Nytt rekryteringssystem upphandlas och 
införs under våren 2020.

SAMORDNING VIKARIER
(2015) Vikarieanskaffning: förslag till samordning. 

VAD ÄR GJORT?
Frågorna hanteras i varje enskild kommun och utreds 
även internt inom vård- och omsorgsförvaltningen i 
Köping.  

TEKNISKA KONTORET

DAGVATTENPLAN
(2017) Planera för att arbeta fram en dagvattenplan.

VAD ÄR GJORT?
Projektgrupp och konsultstöd etablerat. Arbetet är 
påbörjat och planen är att det ska färdigställas under 
2020.

RONDELL
(2017) Ta fram underlag för byggande av rondell på 
Ringvägen vid entré Köping.

VAD ÄR GJORT?
Uppdraget pågår tillsammans med Samhällsbyggnads-
förvaltningen. Under 2019 har tekniska kontoret ritat 
upp två alternativa förslag till hur en cirkulation kan 
se ut på platsen. Även kontakt har tagits med en tra-
fikkonsult för att detaljstudera eventuella anpassning-
ar av gator i anslutning till den tänkbara platsen. Båda 
alternativ innebär att privat mark måste tas i anspråk 
samt att detaljplanen behöver ändras. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har påbörjat ett detaljplanearbete 
och ett antagande av detaljplanen beräknas kunna 
ske under kvartal 4 2020. Parallellt med detaljplanen 
kommer samhällsbyggnadsförvaltningen föra för-
handlingar med markägarna angående den mark som 
kommunen behöver för att kunna bygga cirkulations-
platsen. Byggnation av cirkulationsplatsen beräknas 
då kunna påbörjas under 2021. 

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN, MARK & FASTIGHET

UNDERHÅLLSINVENTERING
(2015) Kommunens fastighetsbestånd: underhållsin-
ventering av byggnaderna med utgångspunkt från 
verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning 
och god ekonomisk hushållning.

VAD ÄR GJORT?
Inventering klar beträffande skolor och förskolor. 
Uppdatering och sammanställning pågår.
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SAMORDNING 
ÄLDREBOENDEN
(2016) Samordning av äldreboenden i Kolsva till 
Ekliden.

VAD ÄR GJORT?
21/5 2019 beslöt Ksau att uppdra till Köpings Bostads 
AB, under förutsättning att styrelsen för bolaget 
ställer sig positiva till förslaget, att i samverkan med 
kommunen påbörja och låta genomföra lokalanpass-
ningarna på Ekliden, så att en samordning blir möjlig. 
Projektering pågår.

UTVECKLA SPORTFÄLTET
(2018) Med helhetssyn utreda behov och möjligheter 
för utveckling av Kristinelunds sportfält.

VAD ÄR GJORT?
Pågår. 

KULTUR- OCH 
FOLKHÄLSONÄMNDEN

ÖVERSYN HYRA OCH BIDRAG
Se över hyressättning av lokaler, hallar och anlägg-
ningar samt föreningsbidragen. 

VAD ÄR GJORT?
Ett projekt kring utredning av föreningsbidraget har 
startats upp med målet att presentera ett helt koncept 

med nya regler, översyn av lokaler, hallar och anlägg-
ningar, digital ansökan och fungerande inre processer. 
Tidsplanen för projektet är förankrat med Kultur- och 
folkhälsonämndens arbetsutskott.  

UPPRUSTNING 
INRE HAMNEN
Utreda upprustningsbehov av inre hamnen.

VAD ÄR GJORT?
Resurser saknas i dagsläget för att genomföra en 
utredning av inre hamnen och förvaltningen saknar 
utredningskompetens. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en 
filmning av inre hamnen under vattenytan som input 
till fortsatt utredning.  

SAMTLIGA 
STYRELSER OCH NÄMNDER

SAMVERKAN
Ständigt arbete för effektivare och bättre samverkan 
inom och mellan styrelse/nämnder/förvaltningar.

VAD ÄR GJORT?
Pågår ständigt.
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