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TJANSTESKRIVELSE

Datum

2016-03-08

Stadsa rkitektkontoret
Kim Tatti, markavdelningen
070-7571468
kim.tatti@koping.se

Markbytesavtal rörande Macksta l:18 och Macksta l:3
Fastighetsägarna till Macksta I :18 har tillsammans med stadsarkitektskontCIret

enats om ett avtalsfürslag som innebåir att kommunen och fastighetsägarna b¡er
mark für att uppnå en mer åindamålsenlig fastighetsindelning. Macksta l:18 är

idag en långsmal fastighet som är svår att utnyttja, men genom markbytet ges

möjlighet att utftira en tillbyggnad av befintligt bostadshus. Kommunen fär genom

markb¡et tillgang till mark som kommer att ingå i den nya detaljplanen fdr
Macksta, etapp l, vilket ger en större rådighet över utformningen. Markbytet sker

utan ersättning och kommer att genomfüras som fastighetsreglering.

Stadsarkitektkontoret füreslår kommunstyrelsen besluta

att godkåinna markbytesavüal avseende fastigheterna Macksta l:18 och Macksta
1:3.

Tömblad Kim Tatti
Markavdelningen
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Postadress
KÖp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-2s0 00

FaX

022',t-25378
Webbplals och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
stadsa rkiteklkonloret@kopin g.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvågen 4
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MARKBYTESAVTAL

avseende Macksta 1:18 och Macksta 1:3

Mellan Köpings kommun, nedan kallad kommunen, och Pia Öberg, 671026-0ß7
och Olle Öberg, 610503-0057, nedan kallade fastighetsägarna, har ldljande mark-
bytesavtal träffats.

1. Bakgrund och syfte
Fastighetsägama och kommunen ser ett gemensamt behov av att skapa en mer
ändamålsenlig fastighetsindelning som ftirbättrar möjlighetema att använda och
utveckla fastigheterna i framtiden. Avtalet syftar till att möjliggöra tillbyggnad av
befintligt bostadshus inom fastigheten Macksta 1:18.

2. Markbyte
Fastighetsägarna överlåter till kommunen genom fastighetsreglering ett område av
fastigheten Macksta 1 :18 att efter lantmäteriflorrättning ingå i Macksta 1 :3 inom
Köpings kommun. Området har markerats med rött på bifogad karta, bilaga 1.

Kommunen överlåter till fastighetsägarna genom fastighetsreglering ett område av
fastigheten Macksta I 13 att efter lantmäteriftirrättning ingå i Macksta 1: l8 inom
Köpings kommun. Området har markerats med blått på bifogad karta, bilaga 1.

De överlåtna områdenas exakta avgränsning fastställs vid fürrättningen.

3- Ersättning
Ingen ersättning für marken ska betalas till någon av parterna.

4. Tilltråide
Områdena tillträds den dag som lantmäterifÌjrrättningen vunnit laga kraft.

Om någon av parterna behöver tillträda området i förtid ska detta överenskommas
sÈirskilt.

5. Lantmåiteriftirrättning
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriftirrättning ftir genomfürande av
markbytet och fastighetsägarna biträder ansökan genom underskrift av denna
överenskommelse.

6. Kosfnader och intäkter
Fastighetsägarna ska svara ftir alla kostnader rörande markområdet som avser ti-
den fram till tillträdesdagen och kommunen från och med tillträdesdagen. Motsva-
rande skall gälla fiir eventuella intäkter.

7. Nyttjanderätter m.m.
Inom området som ska regleras från Macksta l:3 till Macksta 1:18 finns en
befintlig provisorisk vattenledning (markerad på bilaga 1) med utrustning som ägs
av kommunen. Kommunen ges rätt att bibehålla och nyltja ledningen och âger
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obehindrat tilltrade till ledningsområdet flir skötsel och underhåll. Ledningsområ-
dets totala bredd Íir 8 m. I de lägen dåir ledningen ligger nära byggnadsdel ska om-
rådet hållas så tillg¿ingligt att det möjliggör åtkomst till ledningen.

Det åligger kommunen att hålla ledningen i sådant skick att skada eller olägenhet
ej onödigtvis vållas fastigheten. Kommunen skall vid skötsel och urderhåll ftirfara
så att fastigheten ej betungas mer åin nödvÍindigt samt att marken återställs i be-
fintligt skick så langt det åir möjligt. För skada som vållas vid skötsel och under-
håll skall kommunen låimna full ersättning.

Rättigheten flår på kommunens begäran skrivas in som servitut till fÌinnan frir
Macksta 1:3. Kommunen ombesörjer dödning av inskrivningen i samband med att
den provisoriska ledningen tas ur bruk. Området överlåts i övrigf fritt från pen-
ninginteckningar och andra belastningar i form av servitut eller nyttjanderätter.

8. Skick
Parterna fürklarar sig godta de överlåtra markområdenas skick och med bindande ver-
kan avstrå fran alla anspråk mot varandrap.g.^. fel eller brister i de överlåtna markom-
rådena.

9, Överenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse är bindande für kommunen under ftirutsfittning att den
godkänns av behörig instans inom kommunen.

Denna överenskommelse ha¡ upprättats i två likalydande exemplar varav partema tar
var sitt.

Köping den

KOPINGS KOMMTJN FASTIGHETS-
acanNa

Å,u-
Gun Törnblad
Stadsarkitekt

Mikael Norman
Mark- och exploateringschef
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Tekniska kontoret
Christer Nordling, Teknisk chef
0221 -251 44, 070-679 07 27
christer.nordling@koping.se

Datum

20r6-03-r5

Kommunstyrelsen

Projekter¡ng av transiteringsledning till Arboga

I projektet att fürvåirva Arboga Energi AB ingår attbyggatransiteringsledning
mellan Köping och Arboga for att koppla samman de olika {åirrvärmesystemen.
För att skapa florutsättning für sammankoppling så tidigt som möjligt behöver
proj ektering påbörj as snarast.

Efter utftird projektering kân en upphandling av entre,prenade,n verkställas direkt
efter köpet som planeras till I juli 2016. Detta möjliggör i sin tur projektstart i
augusti/september under fiirutsättning att upphandlingen kan genomfüras utan
stömingar.

Ambitionen är att kunna slutfüra sammankoppling av fi?irvärmenäten mellan
kommunerna under apnUmaj månad 2017 .

Tekniska kontoret ñreslår kommunstyrelsen besluta

att projektering av transiteringsledning mellan Köping och Arboga får påbörjas

samt att kostnaden für projektering kommer att belasta det ftirvärvade bolaget.

Christer Nordling
Teknisk Chef

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 0A

Fàx
0221-253 36

Webbplats och €-post Bankglro
www.koping.se 991-'1215
tekniska.konloret@koping.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4
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# KÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Stray, Nämndsekreterare
0221-256 53
an neli.stray@koping.se

MISSIV

Datum

2016-03-07 387

Slutredovisning av särskilt uppdrag, kulturskola
I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013 får bam- och utbildningsnämnden
och kultur- och fütidsnämnden i särskilt uppdrag att undersöka möjligheten
att med gemensafiìma resurser sammanftira musik, dans, konst med mera till
en kulturskola.

Utredningen av en kulturskola började 2013 och fram till 2015 har ett strategi-

dokument med handlingsplaner och uppfoljningar arbetats fram. Verksamheten
har utvecklats succesivt och kulturskolan inrymmer i dag flera kulturområden.
Kultur & Fritid anser att uppdraget är slutfort och att musikskolan kan övergå till
att bli en kulturskola.

Kultur- och fütidsnämnden beslutar 2016-02-23 $ 17 godkänna ffirvaltningens
redovisning och floreslår kommunstyrelsen godkänna slutredovisningen av särskilt

kul

(,1* Pl*w ü)ßût'¡ouu
J Christina Axelsson

Förvaltningschef

Kultur & FritidKultur- och fritidsnämnden

Bilagor

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Kulturskola i Köping Handlingsplan 201 5 -201 6
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Barnhemsgatan 2

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnam nden@koping.se

Org. nr
212000-2114



röprNcs KoMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

20r6-02-23

6 (e)

KFN $ 17

AU$16 KFN 2015/91

Slutredovisning av särskilt uppdrag, kulturskola
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden für i särskilt
uppdrag att undersöka möjligheten att med gemensaûrma resurser sammanftira
musik, dans, konst med mera till en kulturskola. Fullmäktige2012-06-18 $ 57.

Utredningen av en kulturskola började 2013 och fram till 2015 har ett
strategidokument med handlingsplaner och uppfoljningar arbetats fram.
Verksamheten har utvecklats succesivt och kulturskolan in4rmmer i dag
flera kulturområden.

Kultur- och fritidsñrvaltningen anser därmed att uppdraget är slutftirt och att
musikskolan kan övergå till attbli en kulturskola.

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.

Beslutsunderlag
Redovisning, särskilda uppdrag. Kulturskola
Bamchecklista

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ftireslå kultur- och fritidsnämnden att uppdraget om att
utreda möjlighetema für en kulturskola är slutfort och att musikskolan kan övergå
till att bli en kulturskola.

Beslut
Enligf arbetsutskottets forslag beslutar kultur- och fritidsnämnden

att uppdraget om att utreda möjlighetema ftir en kulturskola är slutñrt

att musikskolan kan övergå till att bli en kulturskola

samt att ftireslå kommunstyrelsen godkänna slutredovisningen av särskilt
uppdrag, kulturskola.

Protokollet ska skickas till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

sign Utdragsbestyrkande
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Kultur & Fritid
Christina Axelsson, Kultur- och fritidschef
0221-253 59,073-699 51 88
christina.axelsson@koping. se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t6-01-21

I (1)

Vår beteckning

KFN 2015/91

Redovisning, särskilda uppdrag. Kulturskola
I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut ftir 2013 fick barn- och
utbildningsnåimnden och kultur och fritidsnämnden i stirskilt uppdrag att
undersöka möjligheten att med gemensamma resurser sammanföra musik, dans,

konst med mera till en kulturskola.

Utredningen påbörjades under 2013 och fram till 2015har ett strategidokument
med påftiljande handlingsplaner och uppftiljningar arbetats fram. Verksamheten
har utvecklats succesivt och kulturskolan inrymmer idag flera kulturområden.

Kultur- och fritidsftirvaltningen anser dåirmed att uppdraget är slutftirt och att
musikskolan kan övergå till att bli en kulturskola.

Clt't'I lu* A,r,o/u/-,-
Christina Axelsson /
ft)rvaltningschef
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfr¡t¡dsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2
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@ Köpings kommun

Rapporten skriven av:

Pernilla Einan och Michael Forsberg, 2015-08-21
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lnledning
Bakgrund
Under hösten 2013 beslutade barn- & utbildningsnämnden och kultur- & fritidsnämnden i Köpings

kommun, efter ett utredningsuppdrag av kommunfullmäktige, att satsa på en kulturskola för barn-

och unga ikommunen.

Nämnderna arbetade fram ett dokument som speglade den mångfald av kulturaktiviteter som

erbjuds i Köping, samt gav förslag på hur man stegvis kan utveckla musikskolan till en kulturskola.

Förankring
Vi ser fram emot att ytterligare aktörer vill ansluta sig till genomförandet av handlingsplanen och

hur vi kan integrera och samverka mellan olika verksamheter i framtiden.

Kommunikationen ut mot skolorna ska utvecklas och informationen om kulturaktiviteterna ska

läggas ut och tydliggöras på kommunens hemsida, men också på kommunens intranät. Vilket bör
vara möjligt genom ett koordinerat webbredaktörsarbete.

Även arbetet med att stärka skolornas kulturombud är ett led i att förbättra samarbetet och få

informationen att nå ända ut iorganisationen.

5



Verksamhetsoversikt

Verksamhetsövers¡kt

Kultur & Fritid

Born- & ungdomsenheten

Kultur'i-förskolan
En dramapedagog arbetar med drama iförskolan för alla S-åringar.

Barnen kommer att ta del av en musikteater som heter "Fundringar om havet " under hösten, och

under våren kommer man att medverka i en musikalisk berättelse, där barnen får vara med i

rörelser som heter "Pandaresan".

Kultur-i-skolon
Kommunfullmäktige har sedan flera år som prioriterat mål att alla förskolor och skolklasser ska få
minst en kulturupplevelse per år. Under nästkommande läsår kommer alla elever från förskolan till
och med årskurs nio att erbjudas en kulturaktivitet per termin.

En kulturupplevelse kan vara en musik-, dans- eller teaterföreställning eller ett skolbiobesök och

tillsammans med förberedelseklasserna ska vi även hitta program som lämpar sig för deras

språkkunskaper. Kulturråd och kultursamordnare planerar utbudet gemensamt.

Vivill särskilt lyfta fram"20 sätt att överleva högstadiet" som alla elever i åk 8 och 9 får ta del av.

Föreställningen bygger på "liv - hälsa - ung"-undersökningen och speglar Västmanlands resultat.

Skapande skola
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har ett väletablerat
samarbete kring både kulturutbud och eget skapande. Detta innebär att kommunen har möjlighet
att söka bidrag för "skapande skola"-projekt från statens kulturråd, vilket syftar till att stärka de

estetiska uttrycks-formerna i skolan.

Vi strävar efter att integrera "skapande skola" med befintliga kulturverksamheter, vilka ska

komma in i skolan på ett tydligare sätt. Detta för att långsiktigt stärka kulturens roll i skolan och

utöka samverkansformerna med det lokala kulturlivet.

För hösten/våren 2OL5/20L6 har vi beviljats 350 000kr som ska användas till att utveckla
samarbetet med Västerås konstmuseum och genomföra dramaprojekt. Prioriterade aktiviteter är

de som främjar eget skapande för barn och unga med funktionsnedsättning.

För ökat inflytande ska vi fortsätta med en dialoggrupp genom ungdomsfullmäktige.

6



Verksanr hetsöversikt

öv ri go ku ltu ra ktivitete r
Under läsåret kommer många ungdomsaktiviteter att anordnas av Kultur & Fritid och ett flertal av

dessa sker i samverkan med föreningar, andra förvaltningar och studieförbund.

Det som redon cir klart i progrommet inför hösten ör:

a Beochrock

a Kulturnøtt

Kulturresor till Stockholm och Orebro

Hip-hop-kvtill pâ Smedja n

Två teoterförestöllningor på Kultu rlovet

Donsworkshops

Skejt-kvöllor

Pysselkvöllor

Ba rn- och u ngd o m sfestivo I

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Planerade gruppverksomheter med kulturinriktning inom Kultur & Fritids ungdomsverksomhet:

Musikgrupp - V¡ lcir oss spela musik i grupp

a

DJ-skolo - Vi ltir oss grundernø i ott jobbo som DJ samt ljud och liusteknik.

Origami-Vi lär oss origami

Bokbinderi-Vi lär oss ott binda böcker

Manga/bildkonst - Lrir dig och inspireros att teckna mongo

Animotion/Íilm - Hur gör mon onimerod film?

Pysselgrupp - V¡ tröffos en gång i veckan och pysslar efter gemensøm plonering

Gitarrkurs - Vi lör oss enklo ockord

Arrangörsgrupp - Vi lär oss ott orrangera och genomföra ett orrongemang

a

a
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Verksam hetsoversikt

Bokcirkel - Vi bestömmer ett tema och löser valfri bok som vi sedon beröttor om.V¡ träÍfas
en gång i månaden. Hör av dig till biblioteket om du är intresserad av ott varo med.

Möjlighet finns också att låna danslokalvid fritidsgården, och replokalför eget skapande på

fritidsgården eller på Glasgatan.

Museum
All pedagogisk museiverksamhet presenteras i "Kultur-i-skolan"-programmet, och alla skolor har
möjlighet att boka in sig gratis på visningar. Under kommande period fortgår våra traditionella
skolvisningar med alltifrån "Forntiden", "Medeltida kamp om nyckeln", "Gammeldags skollektion",
"Köpings industrihistoria", "Brandhistoria" och mycket mer på programmet.

Under hösten hålls det årliga evenemanget, "slöjdhistorisk dag", för Malmaskolans åk 5. Ett
samarbete med bl.a. slöjdlärarna från samma skola.

Dramatiserade "Bland spöken & helgon" genomförs för fritidshemmen under höstlovet, för fjärde
året i rad. Ett samarbete med Turistbyrån och Köpingsbygdens församling.

Skolvisningarna om julen, under rubriken "Juligt", kommer i år att ske i klassrummen för att öka

tillgängligheten för alla. Särskilt för att nå dem som inte kunde ta sig till julvisningarna 2014, vilka
då enbart skedde på Nyströmska gården.

Under våren fortgår alla basvisningar samt utställningen om påskens historia, och förhoppningen
är att kunna öppna en tillfällig utställning och genomföra skolpedagogik kring denna. I slutet av
maj öppnas Gammelgården för dramatiserade skolvisningar om "1800-talets bondeliv".

Bibliatek
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett tätt samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen när
det gäller denna verksamhet. "Bibliotek-i-skolan" stödjer och främjar målen och är en pedagogisk

resurs för elever och personal i skolan. Stor vikt läggs vid att väcka läslust samt att utveckla elevers
läsning av skönlitteratur.

Under läsåret kommer alla treåringar få en bok samt erbjudas ett uppträdande på Biblioteket eller
på en förskola. För att involvera föräldrarna mer kommer de att bjudas in till Biblioteket för en

vernissage av barnens alster, som de g¡ort på förskolan.

Läsecirklar för ungdomar startas upp efter efterfrågan och på kvällar och helger kommer olika
programpunkter att erbjudas barn- och ungdomar.

a
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Verksamhetsoversikt

Barn & Utb¡ldning

Musíkskolan
Etableringen av en kulturskola innebär, som vitidigare konstaterat, att vi ska tillhandahålla ett
bredare utbud av kulturella aktiviteter.

Steg 3

Glädjande nog kan vi nu peka på ett utbud inom Musikskolan med både musik, dans och teater,
vilket i sin tur motiverar övergången till att kalla verksamheten för Kulturskola. En positiv utveck-
ling som utgör incitament för att även ansluta ytterligare ämnesområden iframtiden.

Konserter
Musikskolan arrangerar under läsåret 2OL5/20L6 ett antal konserter och andra aktiviteter med
sina elever. Här följer några exempel på aktuella evenemang;

"Vtirldens born"-dog

Elevoftnor

Jullördog

Dansföresttillningor

a Temokonserter

M u si ka l/ N i bb leskol o n-Ka rl be rgsskolo n

ÅR2-konsen

Italienutbyte

Musikcoféer

Suzukikonserter

a Vårkonsert

Musikskolan är dessutom aktiv som medarrangör under den stora nationella festivalen för
" Riksförbu ndet U n ga M usi kanter"J' M usikRU M" ¡ Västerås.

a

a

a

a

o

a

a
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Verksamhetsöversikt

Samverkan
Arbetsgruppen för handlingsplanen kommer att fortsätta sin verksamhet och träffas regelbundet

för att driva samverkansarbetet vidare under kommande period. Under den tid som gått sedan de

inledande diskussionerna kring samordning av kulturaktiviteter för barn & unga, har samarbetet
kring kulturaktiviteter tagit sig nya uttryck.

Några goda exempel i det sammanhanget är kulturlovet under vecka 44, kulturdagssatsningen för
våra elever på låe/mellanstadiet och fortbildningen med temat "Lustfyllt lärande".

Även inom "Kultur-i-skolan" och "skapande skola" bidrar musikskolans lärare med sin kompetens,

både konstnärligt och pedagogiskt.

Kulturkatalogen med konserter och teaterföreställningar för skolan bör samordnas och vi strävar

också efter att, i ännu större utsträckning, använda Kulturhuset - Folkets Park som en central plats

för aktuella kulturevenemang.

Projekt
Några exempel på sådana planerade produktioner är:

"Musik för småtroll"

"Musiklek"

"Sogovandring

a

a

a

Kulturlov
Ett kulturlovsprogram arbetas fram och presenteras till alla elever i Köpings kommun. Till dessa

evenemang kommer vi också att bjuda in till aktivt deltagande från kulturföreningarna.

Kulturdog
Under läsåret planerar vi att genomföra kulturdagar som utformas i samarbete med kulturråden
Kulturdagarna kommer att vända sig i första hand till lågstadiet och vi kommer att prova olika

modeller för att hitta en givande form.

Ett kulturliv för olla
Samarbetet mellan Västmanlandsmusiken och de båda förvaltningarna i Köping under rubriken
"Ett kulturliv för alla-EKFA" kommer att fortsätta med ambitionen att ¡nsp¡rera eleverna och ge

dem möjlighet att delta iworkshops och konserter med professionella musiker.

10



Verksarnhetsoversikt

Fortbildning
Fortbifdningsinsatserna för lärare skall stärkas under läsåret 2OL5|2OL6, och vivill initiera

studiedagar med estetiska perspektiv för grundskola/gymnasium som en kommungemensam

aktivitet. Detta för att på ett mer genomgripande sätt tydliggöra de fördelar som ett estetiskt
perspektiv kan tillföra undervisningen och förbättra elevernas resultat.

Kultursamordnaren ser fortlöpande över fortbildningsbehoven i samverkan med kulturombuden,

och kulturråden på skolorna skall ges möjlighet att delta i länsdagar med kulturella verksamheter.

Länsperspekt¡v
Musik- och kulturskolorna i Västmanland har ett regionalt samarbete med Västmanlandsmusiken

och Landstinget, som i förlängningen kommer att bidra till ökade möjligheter, både vad gäller

fördjupning av kunskaperna och breddning av utbudet.

UKM-Ung kultur möts
Tillsammans med övriga kommuner i länet träffas man och söker medel för olika kulturaktiviteter
och projekt under året. Samverkan kring ung kultur är ett viktigt arbete för att skapa arenor för
ungdomars kulturyttringar. "UKM/Ung kultur möts" kommer att genomföras i Köping under mars

månad.

Nya pengar söks fortlöpande från statens kulturråd för film- och teaterverksamhet. Alla kommuner

är med och söker gemensamt för Västmanland. Vi hoppas att vi får medel att göra verkstad av

under läsåret.

11



Utvarrrierirrg

Utvärdering
Arbetsgruppen för kulturskolan arbetar under året med handlingsplanen och följer upp arbetet.
Vid årsskiftet gör vi en delrapport för att sedan göra en större utvärdering vid läsårets slut.

Gruppen ansvarar för att tillsammans se över undersökningar och statistik så att redovisningen av

olika mätningar blir rättvisande utifrån vårt arbetssätt i Köpings kommun.

T2



3ES

KÖPrNcs KoMMUN
Datum

20t6-03-16

Drätselkontoret
Hans Gustafsson
Budgetansvarig
0221 -251 15
hans.q ustafsson@ koping. se

Kommunstyrelsen

Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för
styrelse/näm nder efter februari 2016
Sammanfattning

Redovisattomfebruari

Köpings kommun redovisar für nämnders och styrelsens verksamheter en positiv
budgetawikelse med 8,5 Mkr ftir perioden januari-februari 2016. Beror i detta skede
mycket på oregelbundet kommande kostnader och intäkter.

Årsprognos

Köpings kommun redovisar ftir nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat
underskott mot budget vid året slut på - 3,5 Mkr.
Vård och omsorg prognostiserar underskott främst till ñljd av ökade
personalkostnader inom äldreomsorgen och särskilda omsorgen.

Social och arbetsmarknad prognostiserar underskott för vård av vuxna med
missbruks-/beroendeproblem med 1,0 Mkr samt institutionsvård och
familjehemsplaceringar frir vård av barn och unga med 4,0 Mkr.

Drätselkontoret

1Å^(&e
þ Haggkvist Ç

gü**tl
Ekonomichef Budgetansvarig

Bifogas: Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/ft)rvaltningar efter februari
20t6.

+



Driftbudgetu ppföljn in g

r Månad

2016

Totala awikelser 2015 och 2016

Avser period tom: Februari O

P

0

-5 000

-10 000

-15 000

I

Nettokosinader tkr

Budget
tom
Februari

Redovisat
tom
Februari

Awikelse
tom
Februari

Ars.
budget

Prognos Awikelse

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Stadskansliet
Drätselkontoret
Tekniska kontoret, skattefi nansierad
VMKF
Stadsarkitekt - mark

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontorei
Kultur- & Fritidsnämnden
Barn- & utbildningsnämnden
Vård- & omsorgsnämnden
Social- & arbetsmarknadsnämnden
Kommundelsnämnden
Örerförmyndarnämnden
Revisionen
Valnämnden

Summa skattef¡nans¡erat
niska kontoret, a\oift sînansierad

345
723

15 428
1 169

6 803
4 683

-835

2 040
1 120
7 741

79 361

72 538
20 757
20 188

Jtz
122

0

232 565
0

319
742

12 659
1 310
7 156
6 756

-2 615
1 511

292
6 337

79 548
72 874
22 643
18 541

1 512
38

0

229 623
-5 544

26
-'l I

2769
-141

-353

-2 073
1 780

525
B2B

1 404
-187

-336

-1 B86

1 647

-1 140
B4

0

2 932
5 544

2 070
4 338

92 572
7 417

40 815
2B O9B

-5 008
11 236
6 718

46 766
466 066
430 308
133 138
114 379

2 232
730

1 381 475
n

2 070
4 338

92 172

7 017

40 815
28 098
-5 008

11 236
6 7'18

46 766
466 066
434 608
r38 138

114 379
2232

730
0

r 390 375
-5 400

0
ô

400
0

0

0
0

0

0

0

0

-4 300
-5 000

0

0
U

0

4 900
5 400

d Förändr
âkt månUO SEDt 0kr i{ov

AKuell
Proqnos Feb il,/lãF Apr¡l [ral Juli

0 0 0 0 0Kommuntullmãktioe 0 0 0 0 0

00 0 0 0Kommunstvrelsen 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0Stadskansl¡et 400 0 0 0

00 0 0 0 0 0Drátselkontoret 0 0 0

0 00 0 0 0 0Tekniska kontoret, skattelnansierad 0 0 0

0 00 0 0 0 0 0VIMKF 0 0

0 00 0 0 0 0 0 0Stadsarkitekt - mark 0

0 0 00 0 0 0 0 0Milid. & byqqnadsnämnden, Stadsarkitekt k 0

0 0 00 0 0 0 0 0 0Miljö- & byqqnadsnämnden, N4¡ljÕkontoret

0 0 00 0 0 0 0 0 0Kuìtur- & Fritidsnåmnden

0 0 0 0Bam- & utbildninosnämnden 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0Vård- & omsorosnämnden ¿ 300 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Soc¡al- & arbetsmarknadsnämnden -5 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0Kommundelsnämnden 0 0 0 0 0

00 0 0 0 0Ö€rftimvndarnàmnden 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0 0 0ReVsionen

0 0 0 00 0 0 0 0 0Vâlnämnden

0 0 (t 0s 900 0 0 0 0 0Summa skattêfi nâns¡erât

0 0 0 0Tekniska kontoret. awifr sf nansierad 5 400 0 0 0 0 0

fotâl avvíkêls J 500
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Styrelse och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Marginell awikelse
Avvikelse årsprognos: lngen awikelse.

Prognosutvecklins per månad Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisnine:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Kommunstyrelse Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till awikelser: Marginell awikelse
Avvikelse tom februari: lngen awikelse.
Âtgärder:

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisning:Feb Mars April rvlaj Juli Aug Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L9

Stadskansliet Aktuell Awikelse: 400

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Kostnader som löper något oregelbundet. Därför överskott.
Awikelse årsprognos: Budgetöverskott för kollektivtrafiken. Linjetrafiken har dragits ned.
Åtgärder:

Prognosutveckline per månad Förändr
akt mån

Awikelse i
Redovisning:Feb Mars April Maj Juli Aus Sept okt Nov

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769

Drätselkontoret Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Faktureringar inte utförda. Kostnader för larm och bevakning inte
fördelade.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.
Ätgärder:

Prognosutvecklins oer månad Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -t4L

Tekniska kontoret, skattefi nans¡erad Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Gemensamm kostnader för huset faktureras kvartalvis. därför tre
månader med istället för två. Därav underskott.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.
Atgärder:

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Awikelse i
Redovisning:Feb Mars April lvlai Juli Aug Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -353
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VMKF Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom februari: Förskottsbetalt för mars medför underskott.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.

må Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2073

Stark-mark Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom februari: lntäkter har fakturerats för en Iängre period. Därför överskott.

Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780

Miliö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Kostnader som löper något oregelbundet. Därför överskott.

Avvikelse Ärsprognos: lngen awikelse.
Atgärder:

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Awikelse i
Redovisnins:Feb Mars April wlaj Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529

Mil¡ö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Huvuddelen av de fasta tillsynsavgiftern, intäkter, faktureras i början av

året. Hyreskostnaderna änu inte fakturerade. Därför överskott.
Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.
Ätgärder:

Prognosutvecklins per månad Förändr
ekt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai luli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828

Kultur- & Fritidsnämnden Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom februari: Kostnaderna lägre på grund av periodiseringseffekter. Därför överskott.

Awikelse årsprognos: lngen avvikelse.
Åtgärder:

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai luli Aug Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 404
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Barn- & utbildningsnämnden Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Totalt har hela nämnden en avvikelse på 187 tkr. Underskott på

förvaltningsledning beror på licenskostnader som ska fördelas ut i verksamheterna. Underskottet
för måltidsservice beror på intäkter som ännu inte debiterats. Överskott på gymnasiet kommer
av att interkommunala intäkter för vårterminen fakturerats.
Avvikelse årsprognos: Nämnden har en budget i balans. Måltidsservice visar ett överskott på 300

tkr på personalkostnader till följd av vakanser. Förskoleverksamheten visar ett överskott på 200
tkr, vilket till stor del består av minskade personalkostnader i och med förseningen av förskolan
Kompassen. Förskolans underskott för de övriga kostnaderna beror främst på kostnader i

samband med byte av lokaler. Grundsärskolan prognostiseras ett överskott på personalkostnader
med 200 tkr till följd av att elevantalet på grundsärskolan har minskat. Gymnasiesärskolan visar
ett underskott på L 100 tkr då de har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt
stöd. Gymnasieskoleverksamheten visar ett överskott på 400 tkr, det är fler elever från andra
kommuner som studerar på Ullvigymnasiet som bidrar till överskottet för intäkterna.

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisning:Feb Mars April lvlai Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.87

Vård- & omsorgsnämnden Aktuell Avvikelse: -4 300

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse t o m februari: : Kostnader som löper något oregelbundet. Därför överskott.
Avvikelse Ârsprognos:
Vård och omsorg gemensamma funktioner
Vakanta tjänster och gemensamma besparingar beräknas till 2 500 tkr
Rehabs personalkostnader beräknas bli 700 tkr lägre än budgeterat, på grund av vakanser
Vôrd och omsorg enligt SoL

Hemtjänsten 5 000 (6 400) tkr i statsbidrag. Personalkostnaderna beräknas överstiga budget
med 2 300 tkr.
Särskilt boende äldreomsorg, kostnaderna för personal beräknas överstiga budget med
2 000 tkr.
ökade kostnader vid köp av platser enligt beslut SoL 4:L på 1 500 tkr
Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS)

Boende LSS, ökade individuella behov beräknas ge en kostnadsökning på 2 500 tkr,
Daglig verksamhet, kostnaden för resor till och från verksamhet beräknas bli 300 tkr lägre.

LSS Korttidsverksamheten, överskott på 300 tkr.
öppen verksamhet
Öppen verksamhet har minskad personalkostnad med 200 tkr.
Åtgärdsförslag:

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April rvlai Juli Aug Sept okt Nov

Förändr
akt mån

Awikelse i
Redovisning:

-4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -336
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Social- & arbetsmarknadsnämnden Aktuell Avvikelse: -5 000

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Kostnaderna för vård av vuxna med missbruks- och/eller
beroendeproblem gör ett underskott om 0,7 mkr för perioden då vi köper akut- och stödboende
samt instiutionsplaceringar till fler personer än budgeterat. Akutboende innebär kortvarig boende
på ex vandrarhem eller hotell, stödboende erbjuder logi, stöd och tillsyn men ingen regelrätt
behandling. Flera av dem vi köper boende för saknar egen bostad.
Verksamheten barn- och ungdomsvård gör ett underskott på L,6 mkr. Orsaken till underskottet är

dyra vårdkostnader för placeringar på institution och konsulenttstödda familjehem, dels för barn

och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som innebär en social problematik och

dels p.g.a av svårigheten att hitta andra familjehem.
Avvikelse årsprognos: Avvikelsen för verksamheten vård vuxna med missbruks- och/eller
beroendeproblem prognostiseras göra ett underskott på 1",0 mkr vilket avser externt köpt boende

till främst personer som saknar egen bostad i kommunen. Barn- och ungdomsvården
prognostiseras göra ett underskott på 4,0 mkr avseende institutions- och familjehemsplaceringar
av barn och unga.

Prognosutveckling per månad Avvikelse i
Redovisnins:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov

Förändr
akt mån

-1 886-s 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommundelsnämnden Aktuell Avvikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Beror på att flera stora fakturor ej kommit.
Avvikelse Årsprognos: Administrationen kommer att ge ett överskott på personalkostnader, då

nya förv.chefen börjar i maj. Aldreomsorgen kommer att göra ett underskott då hemtjänsten
ökar kraftigt och ingen ökning av budget har skett, även nattgruppen ökar kraftigt då det finns

brukare med stora behov och extra resurser har därför tillsats. Övriga verksamheter arbetar med

att hålla budget.
Åtgärdsförslag:

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Avvikelse i
Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okr Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 647

Överförmyndarnämnden Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Endast Köpings kommuns del av budgeten. Utfallet ska jämföras med den

totala budgeten pà 4177 tkr (inkl medel från Arboga och Kungsör)324 tkr ska faktureras
Arboga/Kungsör för jan-feb 2016. Medel som ska återsökas hos Migrationsverket för jan-feb: 646

tkr. Årsarvoden till gode män och förvaltare utbetalas i början av året.
Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse.

Prognosutvecklins per månad Förändr
akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Ma¡ Juli Aus Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -t r40

4



Revisionen Aktuell Awikelse: 0

Feb Mars April Mai Aue Seþt okt Nov

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari: Fakturering av kostnader sker senare under året. Därför överskott.
Avvikelse årsprognos: lngen avvikelse.

Avvikelse i

Redovisni
Förändr
kt månJuli

0 0 0 0 0 0 0 0 840 0

Valnämnden Aktuell Awikelse: 0

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom februari: lnget val, inga kostnader under 2016.
Awikelse årsprognos: lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad Förändr
akt mån

Awikelse i
Redovisning:Feb Mars April tvlai luli AUA Sept okt Nov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tekniska kontoret, evg¡ftsfinansierat Aktuell Awikelse: 5 400

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom februari:
Budgeterat nollresultat i kommunens totala budget medför i praktiken ett överskott.
Fjörrvörme:
Kallt väder har lett till att vi tvingats elda pellets och olja i en högre grad än budgeterat.
VA:

ökade kostnader på grund av vattenläckan som hittills har kostat 46L tkr.
Avvikelse årsprognos: Överskott beräknas uppgå till 5 400 tkr och är enligt fjärrvärmens och VA-

förvaltningens interna budget. I kommunens totala budget är dessa verksamheter budgeterade
med nollresultat. Därför ett överskott med 5 400 tkr.

Prognosutvecklins per månad Förändr
akt mån

Awikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aus Sept okt Nov
5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 544
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ffi¡Ht xÖplrr¡cs KoMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
Anneli Stray, Nämndsekreterare
0221-256 53
anneli.stray@koping.se

onny

Ordforande

Kultur- och fritidsnåimnden

Bilagor

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Ut^^îk"w 1rÚnruv

MISSIV

Datum

20r6-03-07 3Ee
I'IN(JS K()NlMUN

St t¡.lskl rislict

201ô -i¡¡- I 0

Yttrande. Medborgarförslag - justering av regler för
kommunens utställningshall
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-12-15 ç 324 remittera
medborgarfärslaget, justering av regler fär kommunens utställningshall till
kultur- och fritidsnämnden fiir yttrande.

Förslagsställaren foreslår en justering av utställningsperioderna och delar i
reglema kring kommunens utställningshall.

Kultur & Fritids regelverk for uthyrning av konsthallen reviderades 2006 och
innehåller, bland anttat, punkterna

o En utställningsperiod omfattar 3 veckor

o Kultur & Fritid forbehåller sig rätten att godkänna utställningens
utformning

Förvaltningen fiireslår att ingen ftirändring av regelverket görs i dagsläget men att
en översyn bör ske under 2016.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2016-02-23 $ 18 godkänna forvaltningens
till

Christina Axelsson

Förvaltningschef

Kultur & Fritid

I
I

I
Ng
é

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-250 50

Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2



KOPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Datum

20r6-02-23

7 (e)

KFN $ 18

AU$17 KFN 2016/16

Remissvar. Medborgarförslag, juster¡ng av regler

för kommunens utställningshall
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2015-12-15 ç 324 remittera
medborgarftirslaget, justering av regler fijr kommunens utställningshall, till
kultur- och fritidsnämnden for yttrande. Förslagsställaren foreslår en justering
av utställningsperioderna, och delar i reglerna kring kommunens utställningshall.
Motivering till forslaget àr att de som vill ställa ut für väntaminst ett år for att ffi
tillgång till utställningshallen och att Köpings konstforening ges ftir stor tillgång
till utställningshallen.

Kultur & Fritids regelverk for uthyrning av konsthallen reviderades 2006 och
innehåller, bland anrrat, punkterna

r En utställningsperiod omfattar 3 veckor
o Kultur & Fritid forbehåller sig rätten att godkänna utställningens

utformning

Förvaltningen füreslår att ingen forändring av regelverket görs i dagsläget men
att en övers¡m bör ske under 2016.

I ärendet har ett barnperspektiv beaktats.

Beslutsunderlag
Medborgarfrirslag
Svar medborgarftirslag: ändra reglor i kommunens utställningshali
Barnchecklista

Arbetsutskottets förslag till besl ut
Arbetsutskottet beslutar foreslå kultur- och fütidsnämnden godkänna
forvaltningens ftireslag till remissvar att ingen ftirändring av regelverket görs i
dagsläget men att en översyn bör ske under 2016.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kultur- och fritidsnämnden

att godkänna ftirvaltningens ftirslag till remissvar.

Protokollet ska skickas till kommunstyrel sen.

sign Utdragsbestyrkande
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Vår beteckning

KFN 2016/16

Kultur & Fritid
Christina Axelsson, Kultur- och fritidschef
0221-253 59,073-699 51 88
ch risti na. axelsson@koping.se

Svar medborgarförslag: ändra regler i kommunens
utställningshall.

Kultur & Fritid har mottagit ett medborgarftirslag där ftirslagsställaren füreslar en
justering av utställningsperioderna och delar i reglerna kring kommunens
utställningshall. Motivering till forslaget är att de som vill ställa ut får vänta minst
ett år ftir att fa tillgång till utställningshallen och att Köpings konstftirening ges

ftir stor tillgang till utställningshallen.

Kultur & Fritid har sedan flera år tillbaka ett regelverk som reviderades 2006.

Reglema innehåller många punkter bland annat finns punkterna:

o En utställningsperiod omfattar 3 veckor

e Kultur & Fritid ftirbehåller sig rätten att godkänna utställningens
utformning

Kultur & Fritid samarbetar med de olika ftireningar som finns i kommunen och
med andra ftirvaltningar där till exempel gymnasieskolan ställer ut elevers verk.
Konstftirenigen har sedan 2008 en överenskommelse med Kultur & Fritid. Längre

tillbaka omfattade utställningsperioden 2 veckor men bedömningen var då att en

längre period krävdes, dels ftir uppsättning och nedtagning av verken men också

ftir att ge möjlighet för så många som möjligt att kunna ta del av utställningen. 3
veckor bedömdes vara en rimlig utställningsperiod, både ftir utställaren och for
besökarna.

Möjligheten für amatörer att ställa ut finns via amatörutställningen som i år sker i
maj manad. Ansvarig ftjr amatörutställningen är kultursekreteraren på Kultur &
Fritid.

Förvaltningen füreslår att ingen ftråindring av regelverket görs i dagsläget men att
en översyn bör ske under 2016.

(/ta;'luø ûxil{'^-
Christina Axelsson

Förvaltningschef
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kulturfritidsnam nden@koping.se

Org. nr
212000-2114Barnhemsgatan 2 0221-250 50
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Köpings kommun

Granskning av årsredovisnìng 20 I 5

2016-03-t I

Sammanfattning
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag atT översiktligt granska bokslut och
årsredovisning ftir räkenskapsåret 2015-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen ftir år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är ftirenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a $). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är
rättvisande (9 $). Revisoremas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillräckligt underlag för
revisionsberättelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt vdsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
stdllning. Årsredovisningen har i allt vrßentligt upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Räkenskaperna och årsredovisningen

De mest väsentliga slutsatsema från granskningen kan sammanfattas enligt friljande

I syfte aft minimera risken för brister i efterlevnaden av gällande
redovisningsrekommendationer rekommenderar vi att kommunen, som en del i arbetet med
af| Ia fram årsredovisningen, arligen gör en detaljerad avstämning mot
rekommendationema och att denna dokumenteras och bifogas bokslutdokumentationen (se

avsnitt 9.2).

Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet till balansräkningens poster är

av god kvalitet.

Vi bedömer ott årsredovisningen i all vdsentlighet redogör þr utfallet av verksamheten, verlcsam-
hetens finansiering och den ekonomiska stcillningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt v(isentligt uppfyller lcraven på rättvisande rdkenska-
per och cir upprättad enligt god redovisningssed.

Underlag ftir revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorema ska bedöma om
resultatet i arsredovisningen ?ir förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den

ekonomiska förvaltningen.

@ 2016 KPMG AB, a Swed¡sh lim¡ted l¡ab¡lity æmpany
and a m€mber f¡rm of the KPI¡G nêtwork of indep6ndênt member fìrms

affil¡ated with KPMG lnternat¡onal, a Sw¡ss æoperative. All rights reserued.
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KöpÍngs kommun

Granskning av årsredovisning 201 5

2016-03-t I

Fìnansiella mål

Kommunens övergripande finansiella mål åir att ha en ekonomi i balans. För att ha beredskap att
möta konjunkturförändringar och ändrade fürutsättningar, skall kommunens ekonomiska resultat
årligen motsvara minst 0,5 o/o av totala skatteintäkter och skattebidrag.
Måluppfyllels e : Målet dr uppfyllt.

Vi bedömer att Köpings kommun 2015-12-31 lever upp till kommunallagens lcrav på en ekonomi i
balans och att resultatet är þrenligt med det övergripande finansiella målet om god ekonomisk
hushållning somföljs upp i årsredovisningen.

Ver ks ømhetsmtß s iga m,ål

Kommunstyrels ens sammanfattande bedömning:

Det finansiella målet har uppnåtts vilket är en förutsättning ftir att uppnå god ekonomisk
hushållning. Av de nio verksamhetsmålen har åtta kunnat ftiljas upp. Av dessa har två mål uppffllts
och sex av dem är inte uppfyllda. Kommunens sammontagna bedömning ör att de delvis uppnått
god ekonomisk hushållning.

Jämftirt med ftiregående år är måluppfyllelsen ftirsämrad och det finns således en stor
fiirbäuringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer att Köpings kommun 2015-12-31 endast delvis lever upp till kommunallagens lcrav på
god ekonomisk hushållning relaterat till de verlcsamhetsmcissiga målen som föfs upp i
årsredovisningen.

Bakgrund
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning fnir
räkenskapsåret2015. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är ftirenligt
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a $). Revisorerna ska pröva om räkenskapema är
rättvisande (9 $). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillräckligt underlag ftir
att kunna avge revisionsberättelsen.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet
med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och
landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av
revisionsberättelsen.

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited l¡åb¡l¡ty company
and a mêmbêr f¡rm of the KPMG network of independent member fms

afi¡liated w¡lh KPMG lnternat¡onal, a Swiss æoperaüvê. AII rights reserved.
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Granskning av årsredovisnìng 201 5
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Avgränsning
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen ftir ar 2015.

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet,
främst såsom denna definieras av SKLI och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfiirt
revisionen ftir att med hög men inte absolut säkerhet fÌirsäkra oss att årsredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter.

I vår granskning av årsredovisningen ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över
kommunens kostnader och intäkter.

Vår revision innefattar endast en begränsad granskning av pensioner och sammanställd
redovisning.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar

Revisionskriterier
Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligf ftiljer

o Kommunallag och kommunal redovisningslag

God redovisningssed, definierad av Rådet fiir Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

Interna regelverk och instruktionera

a Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är ftirenligt med de av kommunfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse ftir god ekonomisk hushållning.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

I Sveriges Kommuner och Landsting
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

@2016 KPMG AB, a Swed¡sh lim¡ted l¡åbil¡ty æmpany
and a member frm ofthe KPMG network of independent npmb€r t¡rms

afüliåted w¡th KPMG lnternational, a Swiss cooporative. All rights reserued.
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Granskning av årsredovìsning 20 I 5
2016-03-1 I

Metod
Granskningen har genomförts genom:

¡ Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

. Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

Analys av nyckeltal ftir verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma
om resultatet är ftirenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen.

a

I
a Översiktlig analys av resultaträkningen

Projektorganisation
Granskningen har genomftirts av Martin Ingberg, auktoriserad revisor och Elisabeth Innala,
kommunal revisor.

g. Årsredovisningen

Allmän bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Á,rsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens innehåll och struktur håller generellt sett en hög nivå. Ärsredovisningen är
uppdelad i tydliga avsnitt och dessa följer redovisningslagens kapitelindelning.

Vi anser att arsredovisningen i allt väsentligt ftiljer lag och god redovisningssed.

9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal
redovisning och Rådet fiir kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer samt översiktlig av-
stämning av kommunens årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. Baserat på detta
och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunen i huvudsak efterlever rekommendat-
ionerna.

Av den praxisundersökning som publicerade våren 2010 framgär att det överlag finns brister i
efterlevnaden i kommuners och landstings årsredovisningar.

@ 2016 KPMG AB, a Swed¡sh limit€d l¡ãb¡l¡ty æmpany
and a member firm of the KPMG network of independent member f¡ms

affiliated with KPMG lnt€rnational, a Sw¡ss æop6raüvê. All rights reserued.
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Kommentar

I syfte att minimera risken ftjr detta i kommunens årsredovisning rekommenderar vi åter igen att
kommunen, som en del i arbetet med att ta fram årsredovisningen, årligen gör en detaljerad
avstämning mot rekommendationerna och aÍt denna dokumenteras och bifogas
bokslutdokumentationen.

9.3 Kommunens ftirvaltningsberättelse

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i ftirvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild
av kommunens resultat och ställning.

9.3.1 Balanskravet

Gãllande regler

I KL finns de gällande reglema om balanskravet, vilket innebär att kommunens intäkter ska
överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom
tre år. I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäktema enbart
täcker kostnadema, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Om det ftireligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.
Exempel på där synnerliga skäl kan anses ftireligga àr nâr kommuner medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller
intäktsminskningar.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya
reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas ftir att utjämna
intäkter över en konjunkturcykel, under ftirutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar
är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste
besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer fiir god ekonomisk hus-
hållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen har valt att införa en resultatutjämningsreserv, vilket innebåir att kommunen i framtiden
kan reglera negativa resultat i samband balanskravsutredningen. En resultatutjämningsreserv är
inget annat än en "öronmärkning" av det egna kapitalet och tir inte att beteckna som en fondering.
Om man i en organisation ser framtida risker ftir negativa resultat kan tillämpningen av RUR vara
ett resultatutjämnande verktyg vid framtida konj unktursvängningar.

9.3.1.2 Balans kravet ì års redovis ningen

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i ftirvaltningsberättelsen.
Kommunens överskott ftjr året uppgår |ill +41,2 MSEK. Vid avstämning av balanskravet avgår
årets realisationsvinster, 0,6 MSEK från årets resultat, i enlighet med gällande principer. Detta år
har tillägg inte behövt göras ftir poster av synnerliga skäI. Dessutom har kommunen reducerat
resultatet fiir {ärrvärme och vatten om 13,3 MSEK. Kommunens redovisade resultat enligt
balanskravet uppgår efter justeringar till +27,3 MSEK.

O 2016 KPI\rG AB, a Swedish limited liab¡l¡ty æmpany
and a member t¡rm of the KPMG network of independent member t¡ms

afi¡liated with KPI,G lnternational, a Swiss æoperative. AII rights reserued.
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Tabell: upprrittad att KPMG utifrån den skriftliga redovisning som kommunen beslcivit i årsredovisningen 20 15.

Kommentar

Under år 2000 inftirdes balanskravet i spåren efter den djupa 9O-talskrisen. Många kommuner och
landsting hade kämpiga år med stora underskott och staten gick in med insatser ftir att hjälpa de
kommuner som hade det kämpigt. Balanskravets inforande syftade till att liknande situationer inte
skulle inträffa igen. 2005 reviderades lagen med krav på att ftir god ekonomisk hushållning ska
anges finansiella mål och att eft negativt resultat ska återställas inom tre år. Det huvudsakliga syftet
med balanskavet är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och förhindra en urholkning genom
att löpande intäkter måste täcka löpande kostnader.3 RKR har i en informationsskift från november
2015 uttalat sig king vilka jämftirelsestörande poster, förutom reavinster/-ftirluster, som ska
regleras i balanskravsutredningen.

Kommunen har i balanskravsutredningen justerat ftir resultat från {ärrvärme och vatten som avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Detta resultat har reglerats mot resultatutjämningsfonder och ej gått
över kommunens resultaträkning och bör därför ej justeras i balanskravsutredningen. Vår
bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.

Nämnduppföljning

Nämndemas ftirvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till
kommunens förvaltningsberättelse.

3 Faktahämtat från SOU 20ll:59 samt prop 1196197:52 avsnitt 5.1.1

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability æmpany
and ã member flrm of the KPirG network of independent member firms

afül¡ated with KPMG lnternat¡onal, a Sw¡ss æoperalive. All rights reserued.
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Årets resultat enligt resultaträkningen (MSEK)

Avgår realisationsvinster

Resultat efter balanskravsi usteringar

Diskonteri ngsrànta

@ fresultatet går mot EKJ

Synnerliga skâ1, infrastrukturellt bidrag
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Kommunens balanskravsutredning

Exkludering av jämförelsestörande poster

Arets balanskravsresultat

2015
41,2
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+4O,6
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10. Bedömning utifrån fullmäktiges mål

Bakgrund

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Fullmäktige i Köpings kommun har antagitMål ochbudget 2015, plan 2016-2017. Av dokumentet
framgår fyra målområden, med ett finansiellt mål och nio kommungemensamma måI.

* nelaktighet - en öppen kommun med kvalitet

+ Ett tryggt och gott liv - livskvalitet

+ Hållbar samhällsutveckling

+ Framtidstro - barn och unga i fokus

Finansiellt mål

Köpings kommun anger i budgeten ftjr 20 I 5 hur kommunen ser på god ekonomisk hushållning och
vilka finansiella mål som är styrande. Där framgår följande:

I den av fullmäktige fastställda budgeten ftir år 2015 finns ett finansiellt mål formulerat och vilken
måluppfyllelse kommunen beräknas ha i budgeten 2015. Kommunen redovisar följande
måluppfyllelse vid bokslutet 20 1 5 :

"Kommunallagen anger att kommunerna skall bedriva sin verksamhet så att god ekonornisk
hushållning uppnås. Denna formulering har en långsiktig innebörd som innebär afi det inte
räcker med ett nollresultat eller budget i balans. Den innebär att kommunen måste uppvisa ett
positivt resultat som täcker exernpelvis reinvesteringar. förväntade ökningar av
pensionskostnader. utvecklingskostnader som är nödvändiga tör att kommunen på sikt ska
fungera samt att även ha en buff'ert fõr att klara oförutsedda konjunktr:rsvängningar eller
ftirändri ngar i skatteunderl ag och utj änr n i ngssystem."

Mål: För att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade
förutsättningar, ska Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5
% av totala skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunens måluppfyllelse: lndikatorn för årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och utjämning uppgår lill3,0%, och visar på att målsättningen för att möta
konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar uppnåtts. Under den senaste
femårsperioden har måttet i genomsnitt variT 2,2 %.

7
@ 2016 KPI\ilG AB, a Swed¡sh limit€d liab¡lity ompany

and a member lirm of the KPMG network of independent member l¡ms
afflliated with KP¡¡G lntêrnational, a Sw¡ss moperátive. All rights reserued.



tM
Köpìngs komman

Granskning av årsredovisning 201 5

201 6-03-I I

Kommentar

I kommunens budget fÌir 2015 framgår under rubriken "God ekonomisk hushållning" ovan
beskivna grunder som innebär att kommunen måste uppvisa ett positivt resultat. Vi noterar att
resultatet vid arsbokslutet 2015 visar på ett överskott med 41,2 MSEK. Att beakta är dock att det
resultatet innefattar jämftirelsestörande engangsposter med 43,8 MSEK. Bortsett från dessa intäkter
skulle kommunen inte uppnå målet detta år.

Sammantaget görs dock bedömningen att kommunen uppnar målsättningen ftir god ekonomisk
hushållning.

Redovisningen av målavstämningen är väl utvecklad och beskrivs på ett tydligt och informativt sätt
och uppffller d?irmed lagens krav.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastst?illda
finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

10.3 Verksamhetsmål

I den av fullmäktige fastställda budget för âr 2015 finns totalt nio kommungemensamma mål
formulerade:

@ 2016 KPMG AB, a Swedish l¡m¡ted liabjl¡ty æmpany
and a member firm of the KPMG network of ¡ndepondent m€mbêr f¡ms

affil¡at€d with KPMG lnternational, a Swiss æoperative. All rights reserued.
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Mål 1: En kommun med hög kvalitet

Mål 2: En kommun med inflçande och bra information

Mål 3: Trygghet i livets alla skeenden

Mål 4: Aktiv fritid och bred kultur för alla

Mål 5: Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Màl 6: Attraktivt boende

Mål 7: Arbete och näringsliv

Mål 8: Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Mål 9: Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet
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Till de kommungemensamma målen hör indikatorer som används vid målavstämningen i
årsredovisningen. Nämnderna redovisar hur arbetet fortlöpt och målsamordnarna gör en
sammanfattande värdering ftir respektive mål.

Kommunstyrels ens bedömning av måluppfylle ls e

Varje verksamhetsmål utvcirderas och bedöms enskilt i målsammanstdllningen. De mål som anses
uppfyllda markeras med grönfcirg, och de som inte anses uppfyllda markeras med rödfrirg. Av de
nio verksamhetsmålen har åtta stycken kunnat fùljas upp. Av dessa cir endast två av målen
uppfyllda. Det sista målet, nr I ovan, kan inte bedamas detta år dåflera indikatorer c)r nyaþr året
och darþr inta kan jdmforas med andra år.

Kommuns tyre ls ens s ammanfattande b e dömning :
Det finansiella målet har uppnåtts vilket är en ftirutsättning ftir att uppnå god ekonomisk
hushållning. Av de nio verksamhetsmålen har åtta kunnat ftiljas upp. Av dessa har två mål uppfllts
helt och ftlr sex av målen görs bedömningen att de inte uppfyllts. Måluppfyllelsen är försämrad
jämfört med ftiregående år vilket även kommunen själva poängterar bör uppmärksammas. Den
sammantagna bedömningen blir att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning.

Kommentar
Endast två av totalt nio verksamhetsmål har bedömts uppnådda, sex av målen anses ej uppnådda
och ett mål har inte kunnat bedömas p.g.a. att fastställda indikatorer inte kan bedömas. Den
bristande måluppffllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen innebåir att kommunen inte
uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns således en stor fiirbättringspotential i måluppffllelse
av de verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer därför att resultatet i årsredovisningen endast delvis är förenligt med de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmålen fiir god ekonomisk hushållning.

@ 2016 KPMG AB, a Swedish l¡mited liability compåny
and a member frm ofthê KPMG network of ¡ndependent member fms

aff¡liatsd with KPMG lnternational, a Swiss æoperative. All rights rêserved.
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Resultaträkning

Nyckeltal

Kommunen

Verksamhetens nettokostnader
v a rav j ci mJö r e I s e s tö r a nde

Förcindring i % jämþrt med

föregående år (exkl
jrimþrelsestörande)

Skatteintäkter och statsbidrag
Fördndring i % jdmfört med

þregående år
Finansnetto

varav.j àmft)re lse s tö rande

Resultat

Verksamhetens nettokostnad inkl
finansnetto i relation till
skatteintäkter och statsbidrag
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11.

11.1

-1364

4,1%

| 364

4,3%

4l

4t

97o/o

-l 310

0

7,7%

I 308

3,3%

9

99%

-1240
-24

1 267

I
8

287

98%

Kommunens nettokostnad (inkl finansnetto) i relation till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till
97 Yo för 2015. Det är något lägre än ftiregående år då relationen uppgick till99 %. Minskningen
kan framförallt håirledas till erhållen utdelning under 2015 från Mälarenergi Elnät AB, vilken
uppgick Till32,3 MSEK. Nettokostnadsandel bortsett från finansnetto ger relationen 100 %obäde
2015 och 2014. Nettokostnadsandelen är ett viktigt nyckeltal som beskriver driftkostnader i
fiirhållande till de intäkter kommunen har. Om kommunen överstiger 100Vo innebär det att den
löpande driften är dyrare än de skatteintäkter som kommunen erhåller. Det är viktigt att följa
denna utveckling så att det finns utrymme att stoppa negativa trender som är kostnadsdrivande.

Kommunkoncernen

i mkr Utfall29l4 Utfall2013

Resultat fore extraordinära poster

och skatt
Nettokostnader i relation till
skatteintäkter och oÁ 98o/o 98o/o

Principiellt kan sägas att nyckeltalen ftir kommunkoncernen är väl så viktiga som kommunens då
de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats inom kommunen eller via
kommunens bolag.

o 2016 KPIVG AB, a Swêdish limited liability æmpany
and a member f¡rm of the KPI,G network of ¡nd€pendênt mêmber f¡rms

affìliated with KP¡,G internãtional, a Swiss æoperat¡ve. All rights reserued.
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Balansräkning

Nyckeltal kommunen

Köpings komman
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12.

12.1.

t2.2

i mkr

Balansomslutning

Redovisat eget kapital
Eget kapital reducerat med

ansvarslorbindel se pensioner

Soliditet redovisad
Soliditet med hcinsyn till de

pe ns íonsft rp lí kt e ls er s om inte

redovisas bland skulder
Omsättningsti I I gångar

Kortfristiga skulder

Balanslikviditet

2014 2013

l 360

763

6%

201

353

57%

I 292

756

4988

56% 58%

4%

221

330

67%

Balansomslutningen har ökat markant sedan föregående år och uppgar nu till 1 539 MSEK. Den
stora ökningen hänförs till investeringar i anläggningstillgångar som finansierats till stor del genom
ökad upplåning. De långfristiga skuldema till Kommuninvest har således ökat från föregående års
100 MSEK till 170 MSEK per 2015-12-31. Även de kortfristiga skulderna har ökat markant sedan
ftiregående år. Sammantaget ger de ökade skuldema en något minskad soliditet då de utgör en större
andel av balansomslutningen än ftiregående år.

Iakttagelser vid granskning av balansräkningen

Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet till balansräkningens poster är av god
kvalitet.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgangar, avsättningar,
skulder och eget kapital.

Vi bedömer också att tillgångama, avsättningama och skulderna i allt väsentligt existerar, är
fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principema i KRL.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL, omfattar tillräckliga noter och bilagor/specifikationer
finns i tillräcklig omfattning.

O 201ô KPMG AB, a Swedish l¡miled liability æmpany
and a member flrm ofthe KPMG network of independent member f¡ms

atrl¡ated w¡th KPMG lnternational, a Sw¡ss æoperative. All rights rêserued.
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12.3 Nyckeltal koncernen
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i mkr

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Soliditet redovisad
Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

20r5 2014 2013

2 23s
873

39%
227

416

55%

2 t68
852

39%
2s0
409

6r%

t4.l

Soliditeten åir ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor
del av tillgångarna som har finansierats med det egna kapitalet. Balanslikviditeten är ett nyckeltal
som ger en bild av ftiretagets effektivitet och bör vara högre än 100 o/o.

13. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat
på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes överensstilmma med RKRs
rekommendation 16-2.

Av kassaflödesrapporten framgår att kommunens löpande verksamhet under år 2015 genererat ett
överskott med 147 MSEK. Det överskottet innefattar dock en markant ökning av kortfristiga
skulder, vilket ger en positiv effekt på kassaflödet. Investeringar har gjorts med -183 MSEK.
Finansieringsverksamheten har ett netto på 75 MSEK, vilket innebär att kommunens
nettoupplåning ökat. Detta sammantaget ger ett positivt kassaflöde under året med 46 MSEK.

14. Sammanställd redovisning

Konsolideringsmetod

Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med RKRs
rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.

Enligt KRL I kap 2 $ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personema i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgër att betydande inflytande ftirutsätts
ftireligga när kommunen innehar minstz0 yo av röstema i en annan juridisk person, men även andra
faktorer ska bealdas. Det finns dock möjlighet att göra avsteg fran principen om företaget har en
ringa omsättning eller balansomslutning.

I den sammanställda redovisningen ingår Köpings Bostads AB, Kungsörs Grus AB, Mälarhamnar
AB samt Västra Mälardalens kommunalftirbund.

Den konsoliderade resultatet ftir kommunen och fÌiretagen uppgår till43,7 MSEK. Jämftirt med
ftiregående år åir årets resultat betydligt bättre. Dock åir resultatet sämre än ftiregående år om man
bortser från utdelningen från Mälarenergi Elnät AB samt återbetalningen av medel från AFA-
ftirsäkring. Då blir utfallet istället -0,1 MSEK.

@ 20'16 KPMG AB, a Swed¡sh limited liab¡lity æmpany
and a m€mbêr firm of the KPMG network of ¡nd€pendent member f¡rms

aff¡l¡ated w¡th KPMG lnternat¡onal, a Sw¡ss æoperative. All rights reserued.
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15. Övrigt

Komponentavskrivning

Enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR, ska kommuner tillämpa komponentredovisning av
anläggningar från och med 2014. Av redovisningsprinciperna framgår att Köpings kommun har
som målsättning att tillämpningen av komponentavskrivning i huvudsak ska vara införd under år
2016.

Vi rekommenderar kommunen att påsþnda processen med övergång till komponentavskrivning
för att säkerställa att ovanstående målsättning kan uppffllas. I övergången bör det även ske en
genomgång av tillgångar anskaffade tidigare an 2014 för att säkerställa att anläggningar med
väsentliga restvärden och långa kvarvarande nyttjandetider har rätt framtida avskrivningar.

15.2 Upplysning om leasing

Enligt RKRs rekommendation 13.2 ska kommuner i sin årsredovisning upplysa om vilka principer
som används för hantering av leasing i redovisningen. Köpings kommun lämnar upplysning om
detta under avsnittet redovisningsprinciper i sin årsredovisning. Kommunen skriver där att
finansiella leasingavtal klassificeras som operationell leasing, när de inte anses utgöra en väsentlig
del av kommunens totala tillgångsmassa. Detta är ett avsteg från RKRs rekommendation som anger
att kommunen vid klassificeringen bör utgå från samma princip som vid bedömningen av om
förvärvade tillgångar ska tas upp i balansräkningen.

Vi rekommenderar att kommunen ser över sin hantering av finansiell leasing så att redovisningen
efterlever rekommendationen från RKR, alternativt att upplysning lämnas om att avsteg görs från
rekommendationen.

KPMG, dag som ovan

rN^/-
Martin Ingberg v Elisabeth Innala

Kommunal revisorAuktoriserad revisor

@2016 KPMG AB, a Swedish I¡mited liability company
and a member f¡rm of the KPMG network of independent member f¡rms

affilìated with KPMG lnternational, a Swiss cooperat¡ve. AII rights reserued.
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Motion till Köpings kommunfullmäktige:

Utveckla den fastighetsnära insamlingen med mål att

förebygga avfall och förbättra källsorteringen

I många kommuner finns det en välutbyggd avfallshantering för boende i enfamiljshus
(villor). Tyvärr erbjuder Köpings kommun inte en bra möjlighet ftir våra kommuninvånare

boende i villor att i sina sopkärl göra en god avfallssortering, utan man nödgas att uppsöka en

återvinningsstation eller avfallsanläggning för att bli av med metall, flaskor, tidningar,
keramik med mera. Detta resulterar så klart i att mycket avfall som kunnat sorteras rätt i
stället av bekvämlighet kastas i brännbartfacket. Kommuner som ligger i framkant erbjuder så

kallad "grindhämtning" med sopkärl med fyra fack i varje. Men två sådana sopkärl har man

åtta fack att sortera i, och dessutom ett mindre påhängskärl für t.ex batteri och ljuskallor som

glödlampor/lågenergilampor. I de stora facken kan man då erbjuda hushållen att vid
tomtgränsen kunna sortera tidningar, fargatlofürgat glas, brännbart, pappers samt

plastfrirpackningar, organiskt, metall.
Denna service gynnar givetvis kommuninvånarna, men framför allt är det av goclo för miljön,
främst då sorteringen blir bättre. Aven körningar till återvinningsstationer minskar, då

speciellt de körningar som blir extra då de konteinar som de sorterade soporna ska kastas i är

fulla när innevånarna kommer till deras närmaste återvinningsstation.

Upplands Väsby genomför ett test med ett sopkärl som ger 4 olika sorteringar utöver de

vanliga tunnorna. Detta efter att sett alt andra l'örsökskomtnuner har hushållsavfallet rninskat

mert 25-3û procent uncler deras försöksperioder. På Svenljunga konrmuns hemsida kan rnan

läsa att de utreder hur deras framticla s,vstem fÌir hushållssopor ska se ut oclt detta är ett av cle

fìirslag de ser itver.

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen

innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller ftjr kommunen.

En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor'
Avfallsplanen ska ses över minst vart fiärde år och uppdateras vid behov.

Renhållningsordningen kommer att påverka hur hushållen, industrier, handel, ftireningar,

skolor och kommunens organisation hanterar sitt avfall.

Det finns i dag ett förslag till lagkrav att kommunen ska vara skyldig aft tillhandahålla

medborgarna ett insamlingssystem för matavfall. I samma utredning finns även ett fdrslag att

kommunerna ska överta ansvaret ftir insamling av lorpackningar och tidningar från

producenterna.

Sverigedemokraterna anser därftir att:

-Köpings kommun skall inleda en försöksverksamhet i motionens anda för att förbättra

avfallshanteringen, och
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-vår Renhållningsordning därftir omarbetas för att den nya avfallshanteringen skall kunna

implementeras i kommunen.

För Sverigedemokraterna

't
a[;t\/'üt "tl 

L/,i
Maria Liljedahl -/
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Motion till Köpings fullmtiktige

Flytt av sexorna tillbaka till mellanstadiet.

Det beslut som togs när 6:orna beslöts flyttas ifrån mellanstadiet till högstadiet bör nu omvärderas
här i kommunen så som det hargjort på många andra kommuner. lsin iveratt spara pengar på

lokaler utsattes elever och lärare för ett experiment som inte alls föll ut vä|. Som ett resultat av detta

har elever tvingats att ett år tidigare lämna det trygga och mera barnanpassade mellanstadiet till det
mera självgående och mer påfrestande högstadiet. Elever som har problem och lätt att hamna snett
gör detta lättare och snabbare när de i tidig ålder kommer i kontakt med äldre elever som redan

hamnat snett iden miljö som råder på högstadieskolorna.

Att det överhuvudtaget var möjligt att kunna flytta över år 6 till högstadiet var, förutom lokalfrågan

och de ekonomiska aspekterna, de då nationella förändringarna innebärande att åstadkomma en ny

grundskola. Man ville då åstadkomma en kontinuitet i utvecklingen av kunskaper, arbetsformer och

pedagogik från skolår 1 till 9 men detta föll inte ut vä1, varför en förändring gjordes när den nya

läroplanen för grundskolan LGR11 kom. I LGR11 delas åter skolans huvudmoment upp i en läroplan

för skolå ren I-3, 4-6 och 7-9 med kunska pskrav som avses ha nåtts i slutet på va rje stad ie (a lltså å r 3,

6 och 9). Det är alltså av vikt att eleverna har samma lärare under de år som kunskapskraven ska

kunna nås. Lärarutbildningen har även den reformerats till att lärare utbildar sig till grundskolelärare

för år 1-6 eller ämneslärare för är 7-9. Eleverna har även sedan dess börjat betygsatts redan i år 6.

Detta bör göras av lärare som är väl bekanta med den utveckling och vad som undervisats under de

tre åren eleverna gått på mellanstadiet.

Från lärarhåll har aldrig denna flytt varit av godo utan mest skapat problem och tvingat fram mindre

bra arbetssätt för att kunna försöka få de yngre eleverna att kunna ta tillsig undervisningen vilken

skiljer sig från det sätt som används på mellanstadiet, med hemklassrum och avsaknad av att bära

med sig skolmaterialet m.m. Även betygsättn¡ngen påverkas negat¡vt då betyg sätts på elever som

baseras på kunskaper som endast kunnat mätas av högstadielärarna under ett år och av

mellanstadielärare under två år.

I dagsläget är de två högstadieskolorna i Köpings kommun fulla med elever och brottas dessutom

med lokalbrist. För att ge sexornas elever bättre förutsättningar att ta till sig kunskaper, samt för att
ge lärarna bättre förutsättningar att lära ut sina kunskaper, yrkar därför Sverigedemokraterna

att indeln¡ngen för eleverna i år 6 i Köpings kommun görs om på så sätt att samtliga skolor har en

indelning att elever i år 6 tillhör mellanstadiet och inte högstadiet.

samt

att dessa elever i år 6 fysiskt placeras ihop med eleverna i mellanstadiet och inte är lokaliseras på

samma ställe som högstadieelever.

Maria Liljedahl (SD)
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Motion: Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av

smittsam sjukdom, ser ut

Motion tillfullmäktige i KöPing

Bakgrund:

Under det senaste året och framförallt under hösten 2015, har antalet rapporterade fall av

resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt

folkhälsomyndigheten, så har även den smittsamma sjukdomen TBC - en mycket

oroväckande utveckling.
Den L0 februari 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot

kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista

behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är risken stor att

den antibiotika som vi har idag inte "biter" på olika sjukdomar.

En av de miljöer där olika typer av sjukdomar relativt enkelt kan spridas är skolan. Utöver att

det finns ett egenansvarför sin hälsa hos den enskilde eleven/vårdnadshavaren, har även

skolan ett ansvar, detta regleras bland annat i skollagen (20L0:800 2 kap 25 $ )som säger att

skolan ska ha elevhälsa och att

" Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas'"

Således ett ganska stort ansvar för skolan och kommunen.

Vi har dessbättre varit relativt förskonade i Sverige från sjukdomsutbrott - men det har

skett. Bland annat 2005, då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i Bromma i

Stockholm, några år senare -2OL3 - drabbades en skola på Lidingö av ett TBC-utbrott.

Risken att liknande utbrott sker idag när antalet rapporterade fall av olika sjukdomar - ex

TBC - ökat i Sverige, är därmed ännu större än tidigare.

Något som verkligen oroar oss Sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på

hur kommunens förebyggande arbete och hur dess åtgärdsplan vid ett eventuellt

sjukdomsutbrott, ser ut.

2016 -02- I g
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Sverigedemokraterna i Köpings kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig

nämnd i uppdrag att:

Ta fram - eller använda en redan framtagen informationspärm - för distribution
(gärna digitalt)till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i

kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis hälsokontroll, för att få

fler människor än idag (för närvarande mindre än hälften av alla) att genomgå den

Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina

barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökning, som erbjuds innan barnet

inträder i skolan

Utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom (ex

TBC) i någon av kommunens skolor eller förskolor, ser ut

,lún)', I
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Maria Liljedahl
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Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra
smittspridning av smittsamma sjukdomar

Motion till fullmäktige i Köping

Bakgrund:

För att nå goda resultat i skolan krävs mycket av en elev, många är de pusselbitar som

ska falla på plats, för att eleven ska lyckas. En av de viktigaste är hälsan.

Utöver egenansvar finns även ett ansvar för skolan som bland annat regleras i skollagen
(20L0:800 2kap 25 5 )som säger att skolan ska ha elevhälsa och att

" Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska) psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."

Således ett ganska stort ansvar för skolan och ytterst rektorn.

Under det senaste året och framförallt under hösten 2015 har antalet rapporterade fall av

resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt
folkhälsomyndigheten, så har även den smittsamma sjukdomen TBC - en mycket

oroväckande utveckling.

Den 1.0 februari 20L6 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot

kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista

behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är risken stor att
den antibiotika som vi har idag inte "biter" på olika sjukdomar.

Trots att Sverige hittills har haft bland de lägsta antalet rapporterade fall av TBC i världen,

har även vi drabbats av utbrott. Bland annat 2005, då ett större utbrott avTBC skedde på en

förskola iBromma istockholm, några år senare -2013 -drabbades en skola på Lidingö.

Risken att liknande utbrott sker idag - när antalet rapporterade fall av ex TBC ökat, är

därmed ännu större än tidigare.

Något som verkligen oroar oss Sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på

hur beredskapen mot detta är i de kommunala skolorna

2016 -02- I $
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Sverigedemokraterna i Köpings kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig
nämnd i uppdrag att:

Utreda hur de kommunala skolornas rektorer - som ansvariga för sin skolas

skolhälsovård - arbetar förebyggande (enligt skollagen 20L0:800) för att förhindra

smittspridning av smittsamma sjukdomar

Ma,((,!/!#"(,.(.þøq*ria Liljedahl'SD /
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Motion: Utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

Motion till fullmäktige i Köping

Bakgrund:

Under det senaste året och framförallt under hösten 20L5, har antalet rapporterade fall av

resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt

folkhälsomyndigheten, så har även den smittsamma sjukdomen TBC.

Hittills har vi dessbättre varit relativt förskonade i Sverige från större sjukdomsutbrott av

sjukdomar som TBC och spridning av resistenta bakterier - men det har skett. Bland annat

2005, då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i Bromma i Stockholm, några år

senare -20L3-drabbades en skola på Lidingö avettTBC-utbrott. Och Den l-0februari 2016

rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot kolistin har hittats i

bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista behandlingsalternativet

vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är risken stor att den antibiotika som vi har

idag inte "biter" på olika sjukdomar.

Risken att liknande utbrott som ovan sker idag när antalet rapporterade fall av olika

sjukdomar - ex TBC - ökat i Sverige, är därmed ännu större än tidigare.

Något som verkligen oroar oss Sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på

hur kommunens förebyggande arbete och hur dess åtgärdsplan vid ett eventuellt

sjukdomsutbrott, ser ut.

Sverigedemokraterna i Köpings kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig

nämnd i uppdrag att:

Utifrån de Samhällsfarliga sjukdomarna samt Allmänfarliga sjukdomarna som

finns(3ost) utreda hur tillgången till Vaccin för de ökade sjukdomarna ser ut på

kommunal nivå.

Om fallet ovan är bristfällig. Utreda en samordnad inköpsförmåga med Landstinget

som uppfyller en försörjningsstrategi.

,,(/ø"à ú"fl¿ø.*
Maria Liljedahl SD
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Personuppgifter som lämnas ¡ samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Mer information f¡nns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiflslagen.

Personu ifter
Efrernamn

Danielsson Veronica

i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, vr¡ww,kopinq.se. Vi

ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.
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Köpings kommun
Kommunfullmåktige
731 85 Köping
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Vi vill öka säkerheten i trafiken.

1) I korsningen Sveavägen - .A.gärdsgatan behöver gående, cyklister och bilister trafrkljus.

2)Bygeen rondell på Ringvägen vid ICA Maxi lor att undelätta ut och infart.

n Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
I JaS godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kop¡ngs.kommun@koping.se

Org.nr
21200ù2114
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Aktieägarna i MälarhaÍìnar AB kallas till årsstämma

Tid 201 5-03 -29 klockan 1 0.00.

Plats: Hamnkontoret, Köping

Dagordning ftir årsståimman och årsredovisning für år 2015 bifogas.

Med vänlig hälsning
N¡ÄTANHAVT¡,IAR AB

Styrelsen/Carola .ÃIzén
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Dasordnins

1. Val av ordfürande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av protokolljusterare

5. Prövning av ftäga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt

lekmannarevi sorernas granskningsrapport

7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fürlust

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

9. I fürekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter

10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2015
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Fö rvaltn ingsberättelse

Sty'relsen och verlcställande direktören ftir Mälarhamnar AB (org,nr 556088-4727) avger håirmed
årsredovisning for râkenskapsåret 2015. Om inte annat anges redovisas alla belopp i tusental
kronor. IJppgifter inom parantes avser foregående år.

Verksnmheten

Mälarhamnar ABs åindamål och verksamhet består av att med beaktande av de kommunala
befogenheterna i form av traditionell hamnverksamhet och tillhörande traditionell
terminalverlcsarnhet tillforsiikra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och
miljövtinliga transpofter och tillhörande godshantering, inklusive speclition och klarering. Till detta
kommer upplåtande av rnarkytor, rnagasin och tillhörande terminalarbete. Verksamheten bedrivs i
I(öpings hamn och Västerås hamn.

Mälarhamnar har med sitt strategiska läge möjligheter att bli en vilAig fürutsättning flor regionens
fortsatta tillväxt. Ett fungerande transportsystem fðrutsiitter mer gods på köI. Regionens
persontransporter kommer att behöva utvecklas avseende både kvalité och volym.

Vi i Mälarhamnar kan där'med fortsättaprofilera oss som kunclens bästa val. Vi kommer att kunna
leverera effektiva, tillförlitliga och långsiktigt hållbara transportfürsörjningar.

Viktiga förhållanden

Mälarhamnar AB ägs sedan clen 31 december 2000 av Västerås staci till 55 Ya och av Köpings
kommun till45 %.

Mälarhamnars operativa verksamhet åir organiserad i avdelningarna Pruduktion och Olja.
Verksamhetsstöd linns inom avdelningarna AnlÊiggning, Teknik och Maritirn. Administrativt stöcl
finns inom avdelningarna Försäljning, Ekonomi, Verlcsamhetsstyrning och Kvalitet, Personal och
Arbetsmiljö samt Miljö. Verksamheten finns representerad på Mälarhamnars båda
verlcsamhetsorter; Köping och Västerås.

Omvärld-llegionalt-Nationellt

Regeringen har uttalat en tydlig ambition att tìytta gods till sjöfbrt både ftir att sjöfarten åil ett
miljövåinligt trafikslag, men även för att det finns ett stort behov att avlasta järnvägs- och vÊignätet.

I EU:s vitbok står att 3A ç/o av vägtransporterna över 300 lcm ska flyttas till jåirnväg och sjöfart 2030
och till 2050 mer Êin 50 %. Ett tydligt rnål som leder till en bättre övergripande styrning och
uppftiljning mot faktiska mål än prognoser.

Jåirnvägssystemet hommer att vara i behov av betydligt mer kapacitet för
besiktning/tillstandskontroll och undelhålUreinvesteringar under en lang tidsperiod framöver.
Kapacitet som kan tillskapas genom överflyttning av gods till sjöfarten. Det kan inte heller vara

/rz t¿41
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rimligt att statnbanorna och storstadsregionerna har så hög anclel godstrafrk när alternativa
Iösningæ finns.

Om fyrstegsprincipen* verkligen anv?inds, i alla lägen och där alla trafikslag zuralyseras, kommer
ett annat transportsystem våixa fram. Fler av nu identifierade brister kommer att hitta sin lösning i
befintligt system och behovet av investeringar minskar.

I vårt på'verkansarbete fortsätter vi föreslå att järnvägen i framticlen till stöme andel än idag planeras
für persontrafik och att godstrafiken flyttas över på sjöfarten. Bästa möjliga mix mellan väg och
jtirnväg ska väljas ftjr kortast möjliga lancltransport till en hamn.

Miljöpåverkan måste nrinska, vilket kräver langsiktiga åtgärder bland annat for att utveckla ett mer
klimatvåùrligt transportsystern. Det svenska transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av
fossila bråinslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av
vtixthusgaser. Genom att nyttja s.jofartens stordriftsfördelar kan utsläppen minslca,

I påverkansarbetet har vi också förordat att olika sfyrprinciper och incitament tas fram ftir att nå ett
utveclclat transportsystern. Målet med styrningen ska vara att godset i hela sin transportkedja ska gå
på det ftjr alla mest låirnpliga trafikslaget, Att nåilmsta harnn blir båista hamn.

Uncler 2076 vântas llera beslut inom infrastrukturen och transportsektorn. Vi ser med stor ftirväntan
fram emot att sjöfarten fårett större utrymme.

Hamnutveckling

Arbetet med hamnutvecklingen pâgâ$ i Västerås och Köping. Mälalhamnar deltar i flera olika
arbets- och styrgrttpper. Den under 2015 beviljade EU-ansökan utgör till stor del rarnen för hur
arbetet läggs upp och utfor¡nas. I första fasen ska clen nya hamnlayouten spikas.

I det övergripande projektalbetet Södertälje Sluss, Mälarfalleclen, Västerås och I(öpings hamnar
inväntas besked fbr fortsättningen med miljöprövningen och planeringen fìarnåt. Osåikerheten är'

fbrtfarancle stor kring när Mlilarprojektet når full fuirktion. Hjulstabron åir clirnensionerande och
åtgåilcler behövs för att vi ska kunna nå ny Mälannax hela vÈigen in till Västerås och Köping. Då
åtgärclerna inte fìnns med i gällancle nationell plan vet vi i dagsläget inget om genomförandet, vilket
påverkar tidplanen också lör anläggningsåigarna; Västerås stad och Köpings komrnun. Albetet med
att bringa klarhet drivs av Västerås stad och Köpings kommun,

För Mälarhamnar AB gäller clock att med fuIl kraft fortsätta omståi.llnings- och utvecklingsarbetet.
Förvänfiringarna på bolaget är att utueclçla aflÌirerna och effektivisera verksamheten så att vi kan
bära kommande investeringar.

Tlinhhrca fitgtiuler lh atl haatera eu brist ønolysems ìlltrø steg.

l, T'ltnk ou:
2, Oplimam:
3, Bygg om:
4. ßygg nyu:

t{tgdrder som kan påverka behovet.lv transporter och resor samt vale! av l,'ansports¿itl
Åtgðrder som ntedJör ell ner effektivl nyttjanda øv den befinlliga infrøstruklwen
Ålgtlrder som inne bfu begninsade onbyggnatlså tgÌttdet
,Åtgdrder son innebilr nyinvesteringar och större onbyggnadsâtgitrder

/ø,ç)



Mälarhamnar AB
556088-4727

4(24)

Framtida utvechling

Det är glridjande att politiker och berörda myncligheter nu så tydligt uttalar sjõfartens potential i det
frarntida transportarbetet. Uncler Almedalsveckan noterades en stor fortindring i olika talares
inståillning - ord måste bli ha¡rdling. Höstens arbete mecl motioner i riksdagen har återspeglat det.

Måilarhamnars läge ger oss möjligheter. Men de kan bara realiseras med gemensarrìma
ansträngningar. Vi behöver arbeta tillsammans, Måilarhamnar, Västerås stad och Köpings kornmun,
i påverkansarbetet på beslutsfattare och myndigheter. Vi behöver också samarbeta ftlr att få fler
regionala lcuncler att välja Måilarhamnar, istället ftir andra landbaserade flöden till andra harnnar.

Milj ö-hållbar utveckling

I linje rned ägardirektiven drivs verlçsamheten utifrån en klirnat- och rniljömässigt medveten
inriktning. Genom ett integrerat, proaktivt miljöarbete som syftar till att minimera negativ
rniljöpåvelkan medverkar Mälarhamnar till en hållbar utveckling. Relevanta mål och mätmetoder
inom miljöområclet utarbetas och foljs upp genorn regelbundna revisioner. Bolaget bedriver en
tillståndspliktig verksamhet enligt miliöbalken. Mälarhamnar å1r certifierat enl. ISO 9001 och ISO
14001.
Bolagets betydande milj öaspekter åir:

' Utsltipp till luft från fordon och arbetsmaskiner
' Förbrukning av clrivrnedel i verksamheten
' tnköp av sällankOpsvaror och tjåinster till verksamheten
' Flantering av avfall i verksarnheten

Under 2015 har arbetet med att rninska rrtsläppen av koldioxid fortsatt. I Köping sker armerings-
hanteringen med elclriven travers istÊillet för med dieseldrivna truckar och hjullastare. Den
planerade övergången från dieseldrift till eldrift for de båda Linkranarna i Västerås dock dragit ut
på tiden, Ny planerad tidpunkt ftir eldriften åir. halvarsskiftet 2016,

Nöjda kuncler

Mälarhamnars arbete ftr att för'bËittra kundrelationelna har fortgått under året, båcle genorn utökat
samarbete inorn näringslivsgruppen Mälarlogistik@ och Ostkusthamnar i samverkan samt utökacle
samarbeten med våra kunder och speditörer.

Vi har oclcså forstärkt vår säljorganisalion med en erfaren konsult för att utveckla affÌirerna, både
befintliga och nya,

Ny kunclmätning genomftirs 2016. Vår uppfrttning tir att vi utvecklat sarnarbetet vidare med flela
stora kuncler i en mycket positiv ancta.

/,f @)
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Medarbetare - orgflnisation

Antalet tillsvidareanställda var vid årets början 67 och vicl arets slut 66, Ärets början startacle med
en ny organisation. Vi har fortsatt utveckla organisation och verksamhet ftir att ha förutsätbringar
dtt nä ägarnas förvåintningat på lönsamhet i verksamheten. En ny roll med ansvar över utveckling
och uppftiljning inom produktionen har tillsats och ett nytt led mecl mellanchefer inorn procluktion
och UTI (Unclerhåll, Teknik och Inköp) har tillkornmit. Vi har även anställt tre arbetsledare, en med
placering i Köping och två i Västerås, Arbetsledaren har i grunden sin roll som arbetstagare som
trtför alla i hamn fürekommande arbetsuppgifter. Utöver rollen som hamnarbetare så har
arbetsledare ett större ansvar villcet innebåil en viss arbetsledning i den daglígaproduktionen. Under
året har vi också fortsatt arbetet mecl clen processutveckling som vi kafilade under 2014,

Antalet timrnar från tillfiilligt anställda hamnarbetare ökade für ancL'a året i rad och hamnade på ca
I 5 1 00 timmar (16,4 % av totalt arbetade tid) mot ftiregående års 9 800 timmar (11 ,3 %\ Utbytet
mellan kajerna ökacle fiån ca 2400 timrnar till ca 4 6A0 timmar. Medeltalet anståillda (årsarbetare)
ökade från 68 till12. Sjukfranvaron var under året 3,9 % (4,4 %) och i genomsnitt var varje
anställd sjuk i 10,5 dagar (11,4) (helt eller delvis). Den genomsnittliga kornpetensutvecklingen for
arbetare på arbetstid har under året uppgått till27 tirnmar (36).

Bolagstyrning

Bolaget ska eftersträva att skapa en stabil ekonomi på både kort och lång sikt och ska agera så att
ägarnas rislcer nrinimeras.

De ekonomiska målen är att
Ge en avkastning på lägst 5 %pã totalt kapital senast 2016.
. Avlcastning på totalt kapital hamnar på 8,5% (2,7%).
Soliditeten ska senast âr 2Afl vara lägst 30 %.
t 2075 hamnar soliditeten pã35% (32%).
Bolaget ska erlägga fulig utdelning om lägst 700 000 kr, att ftrdelas mellan ägarna utifrån
ägarandel.

Budgetens och affrilsplanens intentioner och tillhörande ekonomiuppftÍljningsprocess strävar mot
att Mälarhamnar lever upp till ägardirektivens ekonomiska måi. Buclgeten präglas dock av stor
ostjkerhet. Omsättningssviingnìngamn ålr betydande och ställer höga krav på flexibilitet och
omställning på kostnaclssidan. Genom ftjrbättracl planeringsprocess! tidsskrivning och
gernensamma avtal fbr kajpersonal för'bättras möjligheterna till att möte nämnda
omsättningssvängningar, Mecl ny och tydlig organisation och fortsatt processutveckling åü'

arnbitionen att vi 2016 ska kunna klara avkastningskravet.
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Väsentliga händelser under råihenskapsåret

Under ett historiskt starkt år för Mälathamnar har huvudfokus 2015 varit att sjösätta den nya
organisationen. I det arbetet har verksanrhetens planering och satsningen på projektet
Processutvecklingen tydliggjort verksamhetens flöden och gränssnitt.

Ornställningsarbete tar tid. Ny platschef och arbetsledare har ansttillts. Atbetet med att genomlysa
våra affÌirer ftir förbättrad effektivitet och lönsarnhet hal tagit ordentlig fart. Det medft)r att kunder
rnedvetandegörs orn avtalens faktiska innehåIl alternativt forhandlas om für att möta kundemas
önskemål. Vi fortsätter också att hela tiden trimma uppläggen avseende personella och maskinella
fesurser.

Verksarnheten och processutvecklingsatbetet var också fokus for den periodiska revisionen tidig
höst. Revisionen gick bra och nu samlar vi krafterna inftir ftirnyelserevisionen under 2016.

Verksamheten under aret har innehåliit ökande fartygshanteringen. Den bestar fråimst av jordbruks-
och skogsbruksprodukter, återvinning (skrot) samt ökad containertrafik. Den stora minskningen,
importstoppet under sornlnaren, inom Bränsle/I(ol märktes tydligÍ.

Ytterligare affÌirer kråiver tillgång till ytor och magasin även utanför hamnområdena i Västerås och
Köping. Vi behöver kunna anvisa kunder möjligheter som inte hamnen idag forfogar över.

Hanteringen av Mållarenergis energibalar har nu utveclçlats till ett uppkigg sorn båda parter åir nöjda
och känner trygghet med. Vi bedömer oss nu ha ett bra gemensarnt grepp om vad som krävs för att
verksamheten ska kunna fungera utan oönskade konsekvenser ftjr orngivningen.

I l(öping har vi bygget och driftsàltningen av en traversanlåiggning for hantering av armering
slutftirts sen höst. Nu behöver upplåigget effektiviseras till planerad nivå.

I november sa styrelsen upp de lokala avtalen som har gällt med Svenska
Transportarbetareftilbundet. En av flera åtgåirder ftir att öka Måilarhamnars konkurrenskraft.
Uppsägningen har motiverats med cle uûnaningar som Måîlarhamnar och ägarna står inftr.

"Mcilarharnnar måsle ðka konlcurrenskraften. Godtvolymerna i regionen ökar och med der behovet
av lransporter. Idag och iframtidenfinns drirmed ett ökat behov av ímport och export vìa
Mtilarhamnar, "Mcilarprojektet" ochutbyggnaden av lmmnarna i Vristerås och Koping ar
åtgarder fOr att bcittre kunna lösa ntiringslivets ölçade behov av godstransporler.

Sddertälje Sluss och Mcilarfarledenfinns upptagen i Natíonell Plan med 1,5 miliard kronor. Till
det lcommer ytterligare lika mycket för åtgrirderna i Vristerås och KOping som skaJìnansieras av
respektive kommun, Åtgarder som vi i Mälarhamnar måste vara med och lamna vårt bìdrag till.

Vi måste arbeta.for att hela tìdenvars kundernas brislavaL Ðet innebcir att kunna erbjuda hcista
pris, bcista service och bcista lwalitet. För att detta ska vara möjligt så måste all verksamhet ses

over.þr att stcirka konlcurrenskraJien. Deirmed scilcrar vi också unecklÌng och arbetstill,frillen."
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

De uppsagda lokala avtalen förhandlades under januari månad utan att parterna kunde enas om ny
överensl(ommelse. Det inneb2ir att verksamheten frën IAl2 går' över på cenhalt avtal mellan
Sveri ges Hamnar o ch S venska Transportarbetarefü rbundet,

Vi forbereder nu ftlr fullt hur verksarnheten kan och ska beclrivas under de fürutsättningarna.
Samtidigt hoppas vi att vi snarast kan komma till nya lokala överenskommelser.

F'lerårsjärnlÌirelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. För året 2011 avser siffrorna konçernen
Mälarhamnar för all ge båist information och bäst jämftirelse mellan åren.

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investetingar
Medelantalet anstÈillda

Fast anställda
Godsvolyrn
Fartygsanlöp
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avlcastning på eget kapital
Nettoomsättning/årsarbetare

mkl
mlg
mkl
mkr
mltr

st
st

2015
125,4

12,g

11,8
150,4
23,1

72
66

2 s66
129

35

8,5
22,0

1 742

2014
711,2

an)rl
213

739,4

85,3

68

66
2 515

718
32

2r7
5,1

| 636

2At3 20t?
117,9

2,0
-1'.)

85,3
24,0

82

77
2 615

771
31

216

neg
1 438

20_11

I22,1
4,4
2,6

73,2
7,2
85

73

2 665
819
4t
6,4
6,2

1 +36

Ja71

"t ')

-5,1

r38,2
8,8

kiloton

73

73

2 361
690

31

r,7
neg

I 470

st
%
%
%

tkr

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen urder verksamhetsåret 2015 uppgick till 125 mkr (l1l) vilket är en ökning rned
13 % mot foregående åLr'. Rörelsekostnaclerna uppgick till 115 mkr (109). Rörelseresultatet landar
på. +12,8 mkr (+3,7). Ä¡ets rörelseresultat har påverkats av engångsintäkter motsvarande 4,3 mkr
och hamnutvecklingskostnader inom EU-projektramen nrotsvarande netto 1,8 mkr.
Verksamhetsåret intrebar en uppgång av hanterade ton över kaj rned 2 Vo, fuänz 5l5lciloton till 2
566 kiloton. Under þtr2015 uppgick fartygsanlöpen till 729 (7IS) vilket är en ökningnted,2Vo,

Avskrivningar har, efter föna årets historiskt höga investeringsaktiviteter, ökat. Under aret har
traversanläggningen i I(öpings hamn frù'cligsttillts. Senarelagda investeringsbeslut i samråd mecl
kund och andra medvetna förslcjuhringar gör att avskrivningarna ligger lägre än budgeterat.

Satsningar på specifika tjÈinsteköp men också snö- och halkbekämpning tillsammans med
volyrnökningar gör att driftkostnaclerna har ökat.
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I awaktan pãattvi far en lclarare bild av planerna für hamnutvecklingen har underhålls- och
reparationsåtgåirder med säkerhetsfokus under aret prioriterats vilket medfor att "Reparation och
Underhåll" har ökat med27Yotill l3,l mla (10,8).

Trots omsättningsölcningen med 13% ökade personalkostnaderna med enbart 3,2 mkr (7%) till47,8
mkr (44,6). Fortfarande ligger personalkostnaderna under 2012 och 2013 års nivå.

Mälarhamnars likvida medel uppgick 31 december till 0 mkr (0). Bolaget har nyttjat en kontokredit
på 71 mkr (74).

Investeringar

Årets investeringar omfattar 23 mkr d¿ir den stora satsningen ligger på ny traversanläggning (20
mla) ftir hanteringen av armeringsjåim/-nät i Köping.

Risker

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika risker, både verksarnhetsrisker och af'ftirsrisker,
Mälarhamnars övergripande riskhantering fokuserar på att minimera dessa risker. Styrelsen antar
årligen en internkontrollplan. Löpande riskanalyser både inom miljöområdet och inom
vetksamhetsområdet genomfors löpande. I ägardirektiven betonas särskilt att minimera de
ekonomiska riskerna ftir ägarna både på kort och på lång sikt.

Verksamhetsrisker
Verksanrheten bygger i sin helhet på tillståncl och certifilcat inom olika områden. Genom
omvärldsbevakning och ett aktivt arbete minimeras dessa risker. Äventyrade tillstand påverkar inte
bæa ett visst godsslag utan hela ftiretagets velksamhet och dåirmed även ägamas ekonomiska risker

Mälarhamnar hæ under året haft ett flertal myndighetskontakter kring våra tillstånd och dess
fürutsättningar. Vi rnåste tillsammærs med ägare och våra kunder inse det ansvarstagande som
måste tas, inbördes beroenden och vilka konsekvenser vi riskerar ftir hela verksamheten om vi inte
lever upp till krav och det vi sjrilva redovisat.

Valutarislc
Valutarisk avser fr¿imst anskaffningar från utlanclet där fakturering sker i utländsk valuta.
Ornfatftringen är relativt begråinsad och kurssäkras vid väsentliga belopp. Lån upptas i svenska
kronor.

Ränterisk
Mälarharnnars lilcvida medel ska i enlighet med bolagets policy placeras på konton i bank. Några
väsentliga räntebärande tillgångar i õwigl firurs inte varfür intäkter och kassaflöde fran den löpande
verksamheten i allt väsentligt är oberoende av ftirÈindringar i marknadsråin1or. Skulder till
kreditinstitut åil i en kontokredit med råinta basemd på Stibor 3 månader,

Åf Ú)
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Kreditrisk
Kreclitrisken utgörs av attbolaget vid varje tillftille har en betydande miingd utestående forclringar,
det vill säga clen kredit som ges till kunder. Denna risk begränsas genom bolagets fastståtllda
principer für att säkerställa att forsäljningen sker till kunder med lärnplig betalningshistorik samt
fiirskottsbetalning.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till laaftigt
ökade lcostnader. För'siktighei i hanteringen av finansieringslislc innebåir for Mälæhamnaï att inneha
tillräckliga likvida medel eller avtalade laeditmöj ligheter.

Förslag till vinstdisposition

TilI årsstämmans forfogande står ftljande meilel:
Balanserat resultat
Arets resultat

Stpelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utclelas 4,40 kr per aktie, totalt
i ny rå{kning överfbrs

66s 9ss
2 010 000

kronor 2 67s 95s

1 400 000
| 275 955

kronor 2 67s gss

Styrelsens yttrantle över den föreslagna utdclrringen

Styrelsens uppfattning är att den inte hindrar bolaget från att fullgöra sina ftirpliktelser på kort och
lång sikt. Den füreslagna utdelningen kan drirmecl försvaras med hÊinsyn till vad som anfürs i ABL
17lcap. 3 $ 2-3 st. (ftirsiktighetsregeln). Den ftireslagna utdelningen inneb¿h att bolagets soliclitet
minskar marginellt. Minskningen i soliditet bedörns inte utgöra någon langsiktig finansiell risk.
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Resultaträkning

Nettoomsättning
Övriga rörel seiutäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstitlgangar
Ovriga rörelseko stnader

Summa rörelsens kostnnder

Rörelseresultat

Not 20ls

125 418
2 622

128 040

-55 750
-47 758
-11 718

-rls 226

1291,4

4t
-t 028

-987

ll 827

-9 000
-817

2 010

2014

tlt 216
l 001

ll22l7

-sL471
-44 593
-10 9s2
-1 s0l

-108 s17

3 700

78
-1 s16

-l 438

2262

-s43

| 7r9

,

Resultat från finansiella poster
Owiga ränteintäkter och liknande resultatposter
Råintekosûrader och liknande resultaþoster

314
)

6

7

I
9

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter frnansiell¿r poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets vinst
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Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella- anlåiggningstill ganear
Marl<anl¿iggning
Förbättringsutgifter arìnans fastighet
Fordon, maskiner, inventæier och verktyg

Finansiêlla anläggningstill gångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskj utna skattefordringar avs pensionsåtagande

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfr i sti ga.fqrdri n gar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfr isti ga forclringar
Förutbetalcla kostnader och upplupna intäkter

IÇagga och bank

Summa omsÊittningstillgångrrr

Summa tillgångar

2015-12-31 2014-t2-31Not

10

1r
T2

15

16

J

4
1

1

944
3 645

125 889

ßa 478

130 961

10 776
r 342
1 309
6 027

t9 454

L9 455

150 416

1 r02
3 763

n4 216

119 081

2
491

493

ll9 s74

10 s15
779

I 492
6 99s

19 781

19 784

139 358

3

480

483

1 3
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Br{rdgl eeet kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad forlust
Ä.rets vinst

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsåittningar
Avsättning ftir pensioner osh liknande förpliktelser

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfbistiga skulder
Check*ikningskreclit
Uppltrpna kostnader och förutbetalda intÈikter

Summa kortfristiga shulder

Summa eget kapital och skulder

Ståillda säkerheter

Ansvarsfärbinclelser

Nof 201s-12-31 2A14-12-31

l7

31 800 31 800

18

19

20
2l
22

20 000
-19 334
20n

2 676

34 476

23 90r

1 823

1 823

9292
1 063

71 046
8 81s

9A 2t6

150 416

20 000
-20 3s3

t 719

1 366

33 166

l4 901

1 B7s

l 875

6264
761

73 844
8 547

89 416

139 3s8

lnga

Inga

Inga

Inga
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Realisationsresultat
Föråindring uppskjuten skatt

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Ökning/rninskning kunclfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Okning/minskning leverantörsskulder
Ökninglminskning övriga kortfristi ga rörel seskulder

Iftssnflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamhcten
Investeringar i materiella anläggningstillgangar
Sålda rnateriella anläggningstillgangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

f inansieringsverhsamheten
Föråindring langfristiga skulder, inkl avsåittningar
Utbetalcl utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksnmheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida rncdel vid årets slut

2015

12 814
11 718

-440
t2

4t
-1 028

-8 17

22300

-261
588

3 028
-2229

23 426

-23115
440

-22 675

-53
-700

-753

2014

3 700
10 952

881
41

78
-1 516

-543

13 593

-75
-2 t4t
-7 308
6 94r

l1 010

-n azs
12203

-10 822

-1 86

-186

2
1

J

)
3

1
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och rnecl räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokftiringsnärnndens allmåinna råd BFNAR 2012: I Å.rsredovisning och
koncernredovisníng (K3), Tidigare tillåimpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämnclens
allmåinna råd förutom BFNAR 2008;1 (K2) och BFNAR 2012:1 (I3). Övergången har gjorts i
enlighet med ftjreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat inneb¿ir att jämforelsetalen for 2013
har räknats om.

Tíllümpníng av redovísníngsp rìncípe r

Materielln anlåiggningstillgån gar
Materiella anläggningstillgangar reclovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar, I
anskaffningssvärdet ingår utgifter sorn direkt kan hänfcjras till förvärvet av titlgangen.
När en kornponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande clel av den
gamla komponenten och tlen nya komponentens anskaffningsvÈirde aktiveras.
Tilllcommande utgifter som &vser tillgangar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaf'fningsvåirdet till den del tillgångens prestancla ökar i förhållande till tillgångens värde vid
an skaffningst idpunkten.
Utgifter for löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsftirlust vid avyttring av en anläggningstillgång reclovisas
som Övrig rörelseintåikt respektive Öwig rörelselcostnad.

Avskrivningar på anläggningstillgångar
Materiella anlÈiggningstillgangar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i fürekommancle fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följ ande avskrivningstider tilIämpas :

Kranar
* Stomme 5-20 år
* Verktyg 5-10 år
* Andra tekniska clelæ 5-10 år
Maskiner 5-10 år
Inventader och verlctyg 3-10 år
Markanläggning 10-20 år
Förbättringsutgift annans fastighet 1 0 -2t åtr

Kortfristiga lbrdringar
I(ortfristiga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Kundfbrclringar redovisas som omsättningstillgangar till det belopp som fürväntas bli ínbetalt efter
avdrag ftir indivicluellt bedörnda osäkra ku nclfordringar.

I(ortfrístig¡ skulder
Kortfi'istiga skulder tas upp till det nominella våirdet.

¿1.Årlt
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Intähtsredovisning
Intäkter har redovisats till verkligt våirde av vad som erhållits eller kornmer att erhållas. Bolagets
utftirda uppdrag resultatavräknas i samma takt som tjåinster utfors. Intåikter av bolagets tìllhanda-
hållna lagringsutrymmen periocli s eras under avtal sperio cien.

Lensingavtal
Samtliga leasingavtalo oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsfors linjärt över leasingperioden.

Uppskjuten skatt
Bolaget har tillämpat redovisning av inkornstskatten i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna
råd 2001 :1 innebärande att uppskjuten skatt redovisas på sarntliga temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgangar och skulder och dess redovisacle värdçn i
balansrÌikningen. Den huvudsakliga temporära skillnaclen hänör sig fran avskrivning av materiella
anläggningstillgangar och avsÈittning för pensioner sarnt for obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinition er
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital + 78 7o av obeskattade reserver) i procent av balansomslutningen
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat ef[er finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital + 78 Yo av
obeskattade reserver).

Not 2 Intåilcternas fördelning

2p15. 20t4

I öwiga intäkter ingår intÊikter från:
Vinst avyttring anl¿iggningstill gångar
Övrigt inklusive bidrag ftr EU-projekt

Summa

440
21,82

2 622

620
381

1 001

¡.¡ it
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Not 3 Ersättning till revisorerna

Reyisionsarvode
Ernst & Young, Revision
PWC Revision
PWC Övriga tjänster

Summa

Not 4 Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare åin ett men inom 5 år

20ts

2q1i

14 683

14 683

2014

30
97

124

251,

20t4

15 401

15 401

56

29

;

30 802

under perioden lcostnadsförda leasingavgifter 14 683 15 401

I företagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda
fastigheter/lokaler och ytor. Avtalet om hyra av fastigheter och ytor löper på ftra å(. Vid utebliven
uppsägning förlängs anendet rnscl4 år för varje gång och med 9 månaders uppsägningsticl,
Storleken på de fiamtida leasingavgifterna baseras dels på utvecklingen ¿rv konsumentprisindex,
dels på kalkylråinta enligt riktlinjer som låimnas av SKL. I övrigt förekommer inga variabla avgifter.
Avtalet som avsff hyra av yta MunkboÊingen löper på 3 år. Storleken på de framtida
leasingavgifterna baseras på utvecklingen av konsurnentprisindex. Vid utebliven uppsägning
förliÍngs arrendet med 3 år ftir varje gang och med 9 rnånaders uppsägningstid,

¿ln
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Not 5 Löner, andra ersåittningnr och socialn kostnader

Medelantaleú anståillda
Kvinnor
Män

Totalt

Löner, ersåittningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersåittningar till styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersÍittningar till övriga anstÈillcla

Sosiala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnacler fðr styrelsen och verkställande direktören
Pensionslcostnader ftir övriga anställda

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

I(vinnor
Mân

Totalt

Antal verkstitllande direlctörer och andra leclancle

befattningshavare

Kviruror
Män

Totalt

201 s

| 261
31 538

32799

t2 597
s1

| 767

47 2r4

20t4

1 193
30 703

31 8e6

10 808
46

1 158

43 908

7

6T

6B

I
,:

72

ô
J

4

Z

4
3

7

2
3

I

a
L

J

5

^ñz
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Not 6 Ovriga rålnteÍntäkter och liknande resultatposter

Ränteintåikter

Summa

Not 7 Råintehostnader

Ovriga räntekostnader och liknande resultaþoster

Summa

Not I Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokftirda avskrivningar och avskrivningar
eniigt plan eller ftirfindring av ackumelerad överavskrivning

Sumrna

20ls

41

41

20ls

1 028

1 028

20ls

9 000

9 000

20r4

2014

1s16

I 516

2014

78

78

q

n&t
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Not 9 Shatt på årets resultat

Aktuell skatt
Upps$uten skatt

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat fbre skatt

Skatt beråiknad enligt gåillande skattesats Q2%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter

Redovisad skattekostnad

Not 10 Markanläggning

Ingående anskaffningsvåirden
Ä.rets fdrändringar

Utgående ackumulerade anskafûringsvärden

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
-Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

201s

-805
-12

-817

2827

621
196
-t2

805

201s

3 301

3 301

-2199

-1 58

-2357

-s02
-41

20t4

3 301

3 301

-1976

-223

-2 t99

I 102

2tt4

-543

2263

497
46
-4t

s02

944

.tþn
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Not 11 Förbättringsutgifter annâns fastighet

Ingående anskaffningsvärden
Ärets fdrÍindringar
-Inkõp
-Avskrivningar

Utgående ackumulerade anslcaffningsvärden

-Ingående avskrivningar
Årets ftirändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvåirde enligt plan

Not 12 F ordonn maskiner inventarier och verlrtyg

lngående anskaffningsvåirden
Ärets förilndringar
Inköp
-Försälj ningar och utrangeringar

Utgåenile ackumulerade anskafïningsvärden

Ingåencle avskrivningar
Årets forändringar
-Försåiljningar och utrangeringar
-Avsktivningar

Utgående aclcumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

185
-303

2Aß

6 028

2014

6 028

-301

5 727

-1964

-1964

3 763

2a-14

191 481

8s 319
-27 923

248 877

-ß9 A72

14 839
-10 428

-134 661

t14 2t6

5 910

-2265

-2265

3 645

2015

248 877

22930
-2t 382

250 42s

-134 661

21 382
-t1257

-124 536

125 889

^¡Á¡1,
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Not13 AndralångfristigavärdepappersÍnnehav

Ingående anskaftrìngsvåirden, Sjöfartens Analys Institut, 1

andel à 2.500 kr

Utgående redovisat vtirde, totalt

Nof 14 Uppskjutna Skattefordringar

Ingående anskaffningsvärdc
Tillkommande fordringar

Avsåittning vid periodens utgång

Not 15 Ovriga kortfristign fordringar

F örsäkrings ersättningar
Fordran Västerås stad
Forclran Ï(öpings kommrur
Ovrþt

20ts^12^3t 2014:t2-31

20Is 2014

2

2

1
J

491
-11

480

2015

s10

532
-41

491

2Aß

25
848
145
474

I 492

799

1 309

],1/i)
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Not 16 Ì'örutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2AIs-12-31 2014-12-31

3 438Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Förutbetalda förstilaingsprernier
Övriga poster

I 288
I 301

6 02t

Fritt eget

lçap-ital,Å.rets resultat
-353 I7t9
-700

| 7r9 -17t9
- 2010

3 585
I 622
ï 074

7t4

6 995

Sumrna egel
kapital
33 166

-704

2 010

Not 17 Í'örändring av eget kapital

Eget kapital, 201 4-\2-3 I
Utdelning enligt beslut av årsstämman
Överforing fg års resultat
Årets resultat

Eget kapitat 2015-12-31

Aktie-
kapital
31 800

31 800

Aktiekapitalet består av 318 000 st A-aktier a nominellt belopp 100 kr.

Not 18 Obeskattade reserver

Aclcumulerad skillnad mellan bokfürcla avslçrivningar och
avskrivningar enligt plan

Surnma

666 2 010 34 476

2015-12-31 z\t4-12-31

23 901 14 901

23 901 14 901

,r#fu,
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Not 19 Avsiittning för pensioner och liknande förplilrtelser

Pensionsåtagande
Kranförare Västerås

Summa

Not 20 Õvrign lrortfristiga skulder

Personalens källslcatt
0vrigt

Not 21 Checkrâkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskreclit uppgår till

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intähter

Upplupna löner, sernester- och komp.skulder, inkl soc
avgifter
Upplupna p ensionsfðrsåikringar
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

20ls 20t4

| 823 I 875

1,823 I 87s

2Aß 2A14

833

230
761

I 063 761

2015-12-31 2014-t2-3t

1r0 000 1i0 000

2015-12-31 NL4:12-31

5 701

899
2215

6 400
72

I 019
1 056

8 547Summa I 815

ña
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Västerås 2016- 03^Oj

Jasmina Del Carmen Pettersson
Ordftitande

/rr* (,?Ø',

ÅL --dr

Lena Vilhelmsson
Vice Orclftirande

ven

David Sharp

Håkan Ax

Eva Kugelberg

Carola Alzén
Verkställande direktör

Vår

Ernst

I(atarinaNygren

Auktoriserad revisor

Ø¡qlttii-f@6¿¿'--*
Birgitta Hedblom

har l¿imnats 2016- öl-ò 7
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Revisionsberättelse
Till årsståimman i Mälarhamnar AB, org.nr 556O88"4727

Rapport om årsredovlsnlngen

Ví har utf ört en revision av årsredovisningen för
Mälarhamnar AB för rËikenskapsåret 2015"01-01 - 2015-
72-37.

Sfyrelsens och verkstätlande dlrektörens ¿nsyar för
ársredovisnrngen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprlitta en årsredovisning som ger en
rätivisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontrolf som styrelsen och verksìällande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som ínte innehåtler viisentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter elfer på fel.

Revisorns ðnsvar

Vårl ansvar är att uttala oss om årsredovisninqen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisÍonen enligt
lnternational Standards on Auditing och god revlsionssed i

Sverige. Dessa standarder kråver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information í års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat qenom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisninçen, vare sig dessa
beror på oegentlìgheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är refevanta för hur bolaget upprlittar årsredovis-
ningen för att ge en råttvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn tíll
omståindÍgheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revísion av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträff ande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltnlng för Mälarhamnar AB
för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-72-31.

Súyrelsens och ve¡kställande direktörens önsyðr

Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget tilf
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvattningen enligt aktlebolagslagen.

Revlsorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till disposítioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revísionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
disposítioner beträffande bolagets vínst eller förlust har vi
granskat styrelsens motíverade yttrande samt ett urval av
underfagen för detta för att kunna bedöma om förslaget ãr
förenligt med aktíebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande orn ansvarsfrihet har vi
utöver vår revìsion av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhåflanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot ellor verkställande
direktören är ersättníngsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
dìrektören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolaqs-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtat är tillråckliqa
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsst¿imrnan dÌsponerar vinsten enligt
förslagei i förvaltninçsberättelsen och beviljar styrelsens
leclamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppråittats i

enliqhet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden råittvisande bild av MËilarhamnar ABs
f inansiella ställning per den 3L december 2015 och av dess
finansiella resultat för året enlígt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberåttelsen àr förentig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillsiyrker därför att årsstämman fastståller resultat-
räkningen och ba{ansrãkningen.

Västerås de l"-/o/6
Ernst &

ren

A membcr f¡rm of Êrn!t & Yo[nq Glùl)al Lirtiled

Auktoriserad Revísor



Lekmannarevisorerna
i Mälarhamnar AB

2016-03-07

Till årsstämman i Mälarhamnar AB
Tillfullmäktige i: Köpings kommun och
Västerås stad

Granskningsrapport för àr 2015
Vi, av fullmäktige utsedda lekmannarevisorer, har granskat Mälarhamnar AB:s
verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut sarnt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Lekrnannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gËiller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente samt
utifrån bolagsordnin g och av års-/bolagsstäm man faststäl lda ägardi rektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och prövning,

Vi genomförde under året en fördjupad granskning med syftet att kartlägga
förekomsten av anställdas engagemang i bolag och om dessa engagemang är
anmålda och godkända. Vår slutsats med stöd av granskningen var att även om
Mälarhamnar i begränsad utsträckning träffas av krav på reglering av bisysslor så
måste bolaget säkerstËilla att det finns förutsättningar för en tillfredsställande
hantering av bisysslor.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna
kontroll under 2015 har varit tillräcklig.

Västerås den 7 mars 2016

Westersund
Lekmannarevisor
Västerås stad

Lekma
Köpings

Bilaga:
Lekmannarevisorernas granskn ingsredogörelse

û

Are

mun



G ra nskn i n gsredogörelse 201 5

Lekmannarevisorernas granskning av Mälarhamnar AB, org nr 55608A-4727

Lekmannarevisorernas u ppd rag

Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 $ ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av
god sed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

EY har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upprättandet av
granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör en
slutlig rapportering av iakttagelser och bedömningar avseende den genomförda
granskningen.

Planering

Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet för bolaget.

Väsentliga händelser i bolaget under året

Under 2015 har ágarkommunerna fastställt en ny bolagsordning för bolaget.

En väsentllg framtidsfråga for bolaget är Mälarprojektet och det hamnutvecklingsarbeten som
blir en följd av det i Köping och Västerås. Fortfarande finns det dock en stor osäkerhet kring
när Mälarprojektet kommer att nå fullfunktion.

Årets granskning

Granskningen har varit inriktad på att följa upp resultatet av tidigare års granskningar och
bolagets verksamhet med avseende på syftet med bolaget enligt bolagsordningen. I den
årliga granskningen har lekmannarevisorn tagit del av de grundläggande dokument och
protokoll som berör bolaget och löpande följt de ärenden som hanterats av styrelsen.

Lekmannarevisorerna genomförde ett möte i oktober 2015 med verkstållande direktören och
styrelsens ordförande samt bolagets ansvarige revisor. Vid mötet gavs information om
bolagets verksamhet under 20'15.I samband med detta tog lekmannarevisorerna upp
relevanta frågor med utgångspunkt från inriktningen på den grundläggande granskningen.

Vid s[utrevisionen med bolagets ledning där också ansvarig revisor medverkar har ytterligare
informationen inhämtats för den grundläggande granskningen. Lekmannarevisorerna har
dessutom tagit del av resultat från ansvarig revisors löpande granskning och granskning av
bokslutet.

Ytterligare ett underlag för granskningen har varit den av bolaget upprättade
koncernstyrningsrapporten för 20 1 5,

Lekmannarevisorerna har tagÍt del av den ansvarige revisorns granskning av bolagets
interna kontroll. Den ansvarige revisorn har utifrån sin granskning bedömt att den interna
kontrollen har fungerat på ett tillfredsställande sätt.

t
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Under 2015 genomförde vi en fördjupad granskning med syftet att kartlägga förekomsten av
anställdas engagemang i bolag och om dessa engagemang är anmälda och godkända.

Vår slutsats med stöd av granskningen var att åven om Mälarhamnar i begränsad
utsträckning träffas av krav på reglering av bisysslor så måste bolaget säkerställa att det
finns förutsättningar för en tillfredsställande hantering av bisysslor. lnte minst i förhållande till
det avtal som innehåller beståmmelser om bisysslor

I granskningsrapporten lämnade vi följande rekommendationer:

" Utforma en policy eller riktlinjer om bisysslor.I lnformera om bisysslor vid nyanställning och i samband med medarbetarsarntal.
' Såkerställ att frågan om bisysslor tas upp vid medarbelarsamtal., Definiera kriterier för vad som är tillåtna respektive otillåtna bisysslor i förhållande till

den reglering av bisysslor som finns i tjänstemannaavtalen.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning, som redovisas i granskningsrapporten, är att bolagets verksamhet
har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi
bedömer också att bolagets interna kontroll under 2015 har varit tillräcklig.

Västerås den 7 mars 2016

Ate
Lekmannarevisor
Västerås stad

Lekmann
Köpings mun

æ
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Delegationsförteckning februari 2016

Förteckning över beslut som fattats med stód av kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av
på markavdelningen efter vidaredelegation

Beslut from: 2016-02-01
tom: 2Ot6-O2-29

Ärende Objekt
MEX-Markärenden
BYGG 2015-000576
2015-tL-L2

Preliminär anvisning av en tomt vid
Pelarskogsgatan

BYGG 2015-000169
20t5-o4-o7

KVISTEN 7

BARRSKOGSGATAN 21

BLOCKET 17

SANDGATAN 4

Fõrsäljn¡ng av tomt vid
Barrskogsgatan i Köping

BYGG 2015-000027
20 15-01-26

Intressent

Sökande
Halil Och Amra Hal¡lovic

Kihlmansgatan 24 D

73L 5t Köping

Sökande
M¡kael Valcic

Kihlmansgatan I H

731 51 Köping
Sökande

Alexandra Carlsson

K¡hlmansgatan 8 H

731 5t Köping

Sökande
Darin Yacoub

Ringvägen 57 F lgh 1001

73I 40 Köping

Besöksadress

Beslut TyplSlag Datum Utfall

2OL6-O2-16 Godkännes

2Ot6-O2-Of Försåljes

2016-02-0L Försäljes

PREL

16-000148
2016-02-16

RAD

16-000100
2016-02-0t

RAD

16-000101
2016-02-01

BESLUT

Prelim¡när
tomtfördeln¡ng

BESLUT

Ovriga markärenden

BESLUT

Ovriga markårenden

Instanstyp

Delegat
Mikael Norman

Delegat

Mikael Norman

Delegat

M¡kael Norman

Forsãljn¡ng av tomt v¡d Sandgatan i

Köping

Adress
Kristinelundsvägen 4

Telefon/Fax
o22t-253 47Kristinelundsvågen 4

Webbadress/ E-post



Delegationsförteckning februari 2016

Förteckning Över beslut som fattats med stöd av kommuns$relsens beslut den 13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av
på markavdelningen efter vidaredelegation

Beslut

Arende

BYGG 2016-000049
2016-02-08

FörsäUningsärende av
Citronfjår¡len 5 (Tidigare upplåten

som tomtrãtt)

Adress
Kr¡st¡nelundsvägen 4

from: 2016-02-01
tom: 2Ot6-O2-29

Objekt

CTTRoNFJÃRILEN 5

r:ÄnILSGnrRru z+

Intressent

Sökande
Mohsen Rustem

Fjär¡lsgatan 74

73t 54
Sökande

Mona Sherif

Fjärilsgatan 74

73r 54

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Beslut TyplSlag

RAD

16-000124
2016-02-08

BESLUT

Övriga markärenden

Telefon/Fax
0227-253 47

Datum Utfall

2016-02-08 Försäljes

Instanstyp

Delegat

Mikael Norman

<öpr¡¡c

KOPING

Webbadress/E-post
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Protokoll
Sammanträde
Byggmöte nr 16

Närvarande

KariAnüila
Ove Eriksson
Stig Eriksson
Lars Ryström
Tommy Alm
Magnus Alm
Victor Gunnarsson
Jan-Håkan Lindstrom
Kristoffer Göransson
Tommy Bergqvist
Bengt Jonsson
Alf Kruse

Projekt

Kv. Hjortronet 2, Köping
Nybyggnad av förskola

Uppdrags nr

6-14010

Datum
2016-03-14

Från

Köpings kommun
BKI Bygg kval itetinstitutet
Köpings Bostads AB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
Arboga Kungsör Plåt AB
ACDC Elektro AB
lnfjärdens Värme AB
AB Markentreprenader
Byggkonsult KNSS AB

Förkortning

KA
OE
SE
LR
TA
MA
VG
JHL
KG
TB
BJ
AK

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i "Pärmen"

Förklaring

Protokollets punkter numreras i en löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. 1 för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med 1 vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.4.6.3:

. 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.

. 4 att frågan är en teknisk fråga.

. 6 att frågan handlar om fuktskydd.

. 3 att frågan har löpnummer 3.
Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vld
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen / kompletteringen markeras med Fet stil.
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Punkt nr Text

16.1

16.1.1

16.2

16.2.1

16.3

16.3.1

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkänns utan anmärkning.

Nästa möte

Nästa byggmöte äger rum på byggarbetsplatsen kl. 13.15 måndagen den
11 april.

Bygghandlingar

Gällande bygghandlingar:

9.1 Administrativaföreskrifterdaterade2014-10-31.

9.2 Allmänna förutsättningar.

11.1 Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad
2014-10-31 med senaste revidering 201 5-01-30.

11.2 Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2014-10-31 med senaste revidering 2015-01-30.

11.3 Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2014-10-31 med senaste revidering 2015-01-30.

11.4 Beskrivning röranläggning upprättad av WS Konsult Koping
AB, daterad 2014-10-31 med senaste revidering 2015-01-30.

1 1.5 Beskrivning luftbehandlingsanläggning inkl. styr och
övervakning (bilaga 1-5) upprättad Projektengagemang
WS AB, daterad 2014-10-31 med senaste revidering
2015-11-19.

11.6 Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor
armaturförteckning och centralspecifikationer upprättad av
SN ElteknikAB, daterad 2014-10-31, med senaste revidering
2015-01-30.

11.7 Beskrivning storkök upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2014-10-31 med senaste revidering 2015-01-30.

11.8 Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2014-10-31 med senaste revidering 2015-01-30.

12.1 Markritningar enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 201 5-01-30, med senaste revidering 2016-02-18

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-01-30.
Andrings- PM 2-Mark, daterat 2015-06-24.
Andrings- PM 3-Mark, daterat 2016-12-18.

Atg av /
Ansvarig

Samtl.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Arkitektritn i n ga r en I igt ritn i ngsfö rteckn i ng u pprättad av Byg g

Ark i Köping AB, daterad 2014-10-31 med senaste revidering
2015-10-06.

A-PM 1, daterat 201 5-01-30.
A-PM
A-PM
A-PM
A-PM
A-PM
A-PM 7, daterat 2016-02-26.

Konstruktionsritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2014-01-31 med senaste
revidering 201 5-1 1 -03.

Andrings- PM K1, daterat 2015-01-30.
Andrings- PM K2, daterat 2015-04-21.
Andrings- PM K3, daterat 2015-11-03.

Ritningar röranläggning enligt ritningsförteckning upprättad av
WS Konsult Köping AB, daterad 2014-10-31med senaste
revidering 201 5-01 -30.

PM Rör 1, daterat 2015-01-30.

Ritn ingar I uft behand I ingsan läggn ing en I igt ritn ingsförteckn ing
upprättad av Projektengagemang WS AB, daterad 2014-10-31
med senaste ändring 2015-11-19.

Luft PM I , daterat 2015-01-30.
Luft PM 2, daterat 2015-11-19.

El- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN ElteknikAB, daterad 2014-10-31med senaste revidering
20r6-03-09.

PM E1 El, daterat 2015-01-30.
PM E2 El, daterat 2015-06-23.
PM E3 El, daterat 2015-07-02.
PM E4 El, daterat 2015-10-30.
PM E5 El, daterat 2015-12-22.
PM E6 El, daterat 2016-03-09.

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2014-10-31, med senaste revidering 2015-01-30.

Andrings- PM 81, daterat 2015-01-30.

Mall för arbetsmiljöplan daterad 2014-10-31.

Kontrollplan PBL upprättad av BKI Byggkvalitetinstitutet AB,
daterad 2015-02-19.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2013-09-18.

2, daterat 2015-06-17
3, daterat 2015-07-02
4, daterat 2015-08-20
5, daterat 2015-09-16
6, daterat 2015-10-06
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BJ påtalade att förbindelsepunkten för spillvatten som har dimension Ø110 mm
bör bytas innan arbeten med asfalt och kantsten utförs. AK kontaktar Tekniska
kontoret.
Vid möte 14 har AK varit i kontakt med Dennis Fasth i frågan. AK kontaktar
Tomas Hahre på Tekniska kontoret som nu är handläggare.
Vid möte 15 är kontakt upprättad. BJ samordnar arbetet direkt med Tomas
Hahre.
Vid möte l6 är tjältining utförd och grävning kommer att utföras med början
under morgondagen (15 mars).

16.4.1.1 Beslutades att ramp vid lastkaj utförs enligt skiss från Bo Karlsson daterad
2016-03-10.

16.4

16.4.1

11.4.1.1

13.4.1.1

',6.4.2

15.4.2.1

16.4.2.1

16.4.3

15.4.3.1

16.4.4

16.4.4.1

Tekniska frågor

Mark

Slänt nedanför parkeringsplatsen avslutas med "svackdike" mot cykelbanan så
att vatten inte rinner ut på denna.

Bvgg

Hörnskydd med 60' vinkel utförda i björk finns inte på "hyllan". Beslutades att
ersätta de aktuella hörnskydden med dito i lackerad plåt i kulör lika väggkulören
Vid möte 16 beslutades att hörnskydd tillverkas av 1,5 mm lackerad plåt.
Listerna utförs ca 2,0 m långa.

MA meddelade att det pga. oklarheter vid utformningen av mötet mellan
gavelsprång och takfot gått åt fler beklädnadsskivor. Då leveranstiden är
lång kan några skivor återstå att montera vid slutbesiktningen.

Rör

Beröringsfria tvättställsblandare i personalWc 3:102 och 6:105 samt i
kökl:116 saknarel- kanalisation och kablage. Beslutades att i kök 1.116
komplettera med VP- rör ivägg medan i personalWc 3:102 och 6:105
ersätta föreskriven blandare med tvättställsblandare med spak.

Luftbehandling

15.4.3.2 Vattenlås Rwc/D 2:110,4:108, 5:108 och 7:ll0 hamnar för lågt under
tvättstället för rullstol. Utreds om vattenlås kan monteras närmare vägg.

15.4.3.3 Termostater för rumsreglering är av fel typ. Byts mot föreskrivna för offentlig
miljö.
Klartvid möte l6!

BJ

BJ

BJ

VG

MA

TB/KG

TB
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16.4.5

15.4.5.1

El- och tele

Vid anslutning av inkommande kablar i serviscentralen har det visat sig att
inkommande kabel enbart har fyra ledare i stället för fem som centralen är byggd
för. Vidare är serviskabeln utförd som två kablar om vardera 125A och inte en
250A kabel som redovisas på centralredovisning.
KG utför arbete och redovisar ATA- kostnad.
Vid möte 16 är arbete utfört men ÄTA- kostnad ännu inte redovisad.

Tidplan och resurser

Vid avstämning av tidplan daterad 2015-11-10 med senaste revidering
2016-03-01 (uppdaterad tidplan) konstaterades att arbetena ligger ifas med
denna.

15.4.5.2 Förbesiktning av brandlarm har ägt rum varvid konstaterats en rad fel avseende
detektorers placering och typ av kabel. Frågan utreds isamråd med projeKör och
entreprenör.
Vid möte 16 är frågan utredd och ändringar redovisade i PM EG El beställda.

15.4.5.3 KG meddelade att en adressenhet saknas för styrskåp AS1 i fläktrum 1:129.
KG utför arbete och redovisar ÄTA- kostnad.

15.4.5.4 Till torkskåp i groventré 2:101 , 4'.101 ,5:101 och 7:101 har enfasanslutningar
projekterats trots att skåpen skallvara anslutna med trefas. Tilltorkskåp i6:104
tvätt saknas elanslutning helt.
KG utför arbete och redovisar ATA- kostnad.
Vid möte l6 är arbete utfört men ÄTA- kostnad ännu inte redovisad.

15.4.5.5 Enligt KG saknas kanalisation för hörselslinga i 1:122 matsal. Efter kontroll
av ritningar kan konstateras att kanalisation finns redovisad på ritningar
E64.6-111 -113.

15.4.5.6 Belysning skall programmeras isamråd med verksamheten (Marika
Söderqvist).

15.4.5.7 SE kontaktar Peter Blomkvist på lT- avdelningen angående anslutning av
fiberkabel.
Klart vid möte l6!

16.4.5.1 I kök 1:116 har två apparatdosor monterats för högt. Beslutades att kabel
dras bakom väggskåp och utanpåliggande uttag monteras dikt mot skåpets
undersida. Doslock monteras i överskåp.

16.4.5.2 Föreskriven armatur L2 kan monteras antingen under eller över bärverket.
Beslutades att montera armaturer över bärverket i enlighet med ritning
A.43.1-131.

6.4.6

16.4.6.1

Fuktskydd

16.5

16.5.1

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG
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16.5.2

16.5.3

r6.6

16.6.1

16.7

16.7.1

16.8

1.8.4

16.9

14.9.1

16.t0

14.10.1

16.11

16.11.1

Pågående arbeten: Montage av fasadskivor och plåtarbeten. Montage av
skåpinredning, mattläggning, målning och plattsättning idel l.
Komplettering rör, montering brandlarm och belysning samt utvändig
plattläggning.

Arbetsstyrka: 5 bygg, 2 golvläggare, 3 el + 1 pr"¡tikanter, I rör, 2 plåt-
slagare och 2 mark.

Hinder och störningar

lnga hinder föreligger.

Kvalitetssäkring / Miljö

Arbetsmiljö

Skyddsronder kommer att hållas var 14.e dag. Tidpunkt meddelas senare.
Vid möte 2 beslutades att skyddsronder hålls fredagar jämna veckor med början
torsdagen!! den 30 april. Tidpunkt på dagen meddelas av TA.
Vid möte 3 beslutades att skyddsronder hålls fredagar ojämna veckor,
kt. 09.30.
Vid möte 4 beslutades att protokollfrån skyddsronder läggs ut i "Pärmen".

Ekonomi

ATA- rapport 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 26,28, 31 och 35 har överlämnats före
mötet. ATA- rapporterna gås igenom vid separat möte.
Vid möte 15 bokades ÄTn- mote kl. 09.00 onsdagen den 2 mars.
Klart vid möte l6!

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

Beslutades att byggskylt kan flyttas till S:t Olovsskolan.
Vid möte 15 är skylt demonterad vid förskolan men ännu inte uppsatt vid S:t
Olovsskolan.

Myndigheter

Vid mötet återstår enbart slutsamråd. OE upprättar lista över handlingar
som skallfinnas framme vid slutsamrådet och lägger ut denna på
anslagstavlan i " Pärmen".

Samtl.

MA

OE
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16.12

14.12.1

16.13

16.13.1

16.14

9.14.1

16.14.1

Köping dag som ovan

Alf Kruse
Vid protokollet

Besiktningar

Nästa förbesiktning luft äger rum kl. 08.00 torsdagen den 18 februari.
Följande tider för förbesiktning styr och övervakning är bokade:
Torsdagen den 18 februari, kl. 08.00,
Fredagen den 4 mars, kl. 08.00,
Fredagen den 18 mars, kl.08.00 (DHC).
Vid möte 15 beslutades att ovanstående ännu inte genomförda besiktningar
flyttas fram. Nya tider bokas då reviderad tidplan finns upprättad.
Vid möte l6 finns ny tidplan utlagd i "Pärmen". Resp. besiktningsmän
reserverar besiktn in gstider.

Administrativa frågor

övriga frågor

Elundsskolans rektor Roland Andersson närvarade inledningsvis vid mötet för att
informera sig om hur byggtrafiken är tänkt att fungera då det förekommit trafik
förbi huvudentrén till musikskolan och förskolor i Pungbovägens förlängning.
Byggtrafiken ärfrån början planerad att ske via kv. Loke (Holmens bilvård,
Servus och Köpings Bostads AB) vilket också sker till allra största delen.
Problem uppstår dock vid materialtransporter med lastbil med tillhörande släp då
det inte är möjligt att köra in på byggområdet, vända och köra ut igen.
lnledningsvis lossades bil med släp ute på Östanåsgatan vilket medförde stora
hinder for gatutrafiken. Lastbil med tillhörande släp har vid ca 10 tillfällen körts in
via Folkets Parkvägen och Pungbovägen och efter lossning körts ut via kv. Loke.
Beslutades att under förutsättning att transporten följs av vakt så kan denna
transportväg användas även i fortsättningen.

CE-märkning skall utföras i omfattning enligt de administrativa
föreskrifterna punkt AFC.I 851.

Samtl
Besiktn

män

Samtl
entr

MA
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