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BUDGETBESLUT
Köpings kommuns 
kommunfullmäktige antog den 21 juni 
2021 en budget för 2022 samt en 
ekonomisk plan för 2023-2024, 
KF § 66. Den byggde på de allmänna 
ekonomiska förutsättningar som gällde 
under våren 2021. Den budget som 
fullmäktige antogs  har som mål att 
uppvisa ett positivt resultat med 13,3 
Mkr. Vilket motsvarar 0,75 procent av 
skatter och bidrag. Skatter och 
statsbidrag beräknas utifrån 26 100 
invånare. 

Majoritetens budget 
Köpings kommun går framåt! En 
ständig utveckling pågår. 

Kommunen har ett bra geografiskt 
läge som erbjuder möjligheter för 
företag och verksamheter att växa eller 
att etablera sig här. Efterfrågan på 
varierande boenden är stor. I de 
kommunala verksamheterna finns en 
drivkraft att genom 
kommungemensamma mål samverka 
och ge god service och insatser till 
invånarna. 

I majoriteten ser vi möjligheterna och 
vill fortsätta det goda arbetet med 
Köping kommuns inriktning mot 
målstyrning, kvalitet och expansion. 

En ekonomi i balans är 
förutsättningen för att kunna göra 
satsningar och Köpings kommun har 
under många år kunnat uppvisa 
positiva resultat. Vi tänker 
fortsättningsvis arbeta för det. Det 
innebär att en budget måste läggas 
med ansvar och vara rimlig med 
hänsyn till skatteintäkter och kända 
kostnader. 

Vårt förslag till budgetramar för 2022 
innehåller satsningar för vård -och 
omsorg och för barn och unga. Den 
innehåller även förstärkningar gällande 
trygghet och näringsliv. Några saker 
att nämna är att den föreslagna 
effektiviseringen kring 
dagbarnvårdarna inte genomförs, att 
Västra Mälardalen i samverkan tillförs 
medel samt att vård -och omsorg ges 
möjlighet att anlita extern städning av 
gemensamma ytor för att frigöra 
personal till omsorgen av våra äldre. 

I investeringsbudgeten tillförs medel 
för fortsatt satsning på Kristinelunds 
sportfalt, för införskaffande av mark 
för exploatering, för system för 
digitalisering och för investeringar i 
lekplatser, trafiksäkerhet och parker 
för att nämna några. 

De kommunala verksamheterna får 
fortsatt kompensation för 
löneökningar. 

Köping ska vara en kommun i tiden 
där satsningar för framtiden är viktiga. 
Samtidigt kan inte kostymen växa 
obegränsat och därför finns också 
kravet på förvaltningarna att 
effektivisera verksamheter. 

Effektiviseringar  
I samband med beslut om budget 
2021 uppmanades styrelse(r) och 
nämnder att inför budget 2022 
redovisa och genomföra 
effektiviseringar av verksamheten 
motsvarande 1,0 procent av befintlig 
budget. Utgångspunkten för detta var 
att genomlysa all verksamhet och inte 
bara fokusera på utökningar. De av 
nämnderna föreslagna 
effektiviseringarna fastslås med 



4 

 

undantag för utbildningsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden där 
effektiviseringskravet reduceras till 
0,5 procent. För utbildningsnämnden 
betyder det att utrymme finns för 
fortsatt dagbarnvårdsverksamhet. 

Driftbudget 
Budget 2022 enligt förutsättningar 
(Mkr) 

2022 års beräknade resultat + 41,1 

Ingår: effektiviseringar 16,0 

Föreslaget fin mål 2 % -35,4 

Kvar till äskande 5,7 

 

Budgeten för Köpings Kommun skall 
uppfattats som en rambudget. Det 
innebär att kommunfullmäktige 
fastställer mål för och den 
övergripande tilldelningen av medel till 
respektive styrelse och nämnd, som 

sedan har ansvaret för sin ram. På 
samma sätt som kommunen tillämpar 
tillitsstyrning inom verksamheterna 
gäller tillitsstyrning med 
kommunstyrelsen som tillsynsansvarig. 

Majoritetens förslag (Mkr) 

2022 års beräknade resultat + 41,1 

Minskning av effektiviseringar -5,95 

Ändra fin mål 0,75 % -13,28 

Befolkning + 6,58 

Från trygghetsmiljonerna + 1,0 

KS reserv + 2,2 

Kvar till äskande 31,65 

 

Det är viktigt att påpeka att 
kommunfullmäktige alltid kan besluta 
om satsningar som är särskilt 
angelägna. 

 

 

Utökning budgetramar drift enligt majoriteten (Mkr) 

Kommunfullmäktige 0 

Kommunstyrelsen +6,65 

Samhällsbyggnadsnämnden + 1,5 

Kultur- och folkhälsonämnd + 3,0 

Utbildningsnämnd + 7,5 

Vård- och omsorgsnämnd + 9,0 

Social- och arbetsmarknadsnämnd + 4,0 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd + 0,3 

Valnämnden 0,0 

Revisionen 0,0 

Summa drift + 31,65 
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Investeringsbudget 
Köpings kommun är i ett expansivt 
läge. Många investeringar beräknas ske 
under kommande år. Hamnen 
fortsätter med muddring och andra 
insatser, på Kristinelunds sportfalt är 
åtgärder för folkhälsa på önskelistan. 

En ny skola planeras och ytterligare 
LSS-boenden. Trygghetsboende, nya 
förskolor och nya 
verksamhetsområden är också 
angelägna satsningar. 

De investeringar kommunen beslutar 
om innebär i förlängningen utökade 
driftskostnader. 

 

Budgetram investeringar enligt majoriteten (Mkr) 

Kommunstyrelsen  

     Kommunledningsförvaltningen 2,80 

     Teknisk verksamhet 40,00 

     Samhällsbyggnadsförvaltningen, mark & fastighet 50,00 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,25 

Kultur- och folkhälsonämnden 8,55 

Utbildningsnämnden 8,00 

Vård- och omsorgsnämnden 4,80 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 0,60 

Investeringsreserv 15,00 

Summa investeringar  130,00 

 

Exakt innehåll i ramarna för 
investeringar tar styrelsen/nämnderna 
ställning till under hösten, i samband 
med detaljbudget för verksamheterna. 
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Särskilda uppdrag 
• Kommunalförbundet – 

Kommunstyrelsen i Köping 
har tillsammans med Arboga 
och Kungsör beslutat se över 
Västra Mälardalens 
kommunalförbunds framtida 
status. Kommunalförbundet 
bildades i början på 1990-talet 
med en gemensam 
räddningstjänst som grund. 
Sedan dess har det tillkommit 
ytterligare verksamheter. Inför 
2021 flyttades 
räddningstjänsten, som var en 
stor del av 
kommunalförbundets 
verksamhet. Vi vill under 
2022, med utredningen som 
grund, se över möjligheterna 
till eventuell annan 
associationsform mellan 
kommunerna som tex 
avtalssamverkan, 
bolagsbildning mm. 

• Externa kostnader – 
Köpings kommun anlitar ett 
antal konsulter för olika 
uppdrag. Vi vill under året få 
en samlad bild över 
verksamhetsområden och 
kostnader för inhyrda 
konsulter för 2020 och 2021. 

• Lokaler – Köpings kommun 
hyr ett antal moduler för bla 
skolverksamhet. Under året 
ska en uppföljning redovisas 
av tid för inhyrning och 
kostnader för samtliga 
moduler under tiden 2018- 
2021. Vi vill även se en plan 
för avveckling av de moduler 
som hyrs. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation. Därtill finns två helägda bolag och ett kommunalförbund. 
Ett av de helägda bolagen har också två dotterbolag. Kommunen anlitar inga privata 
utförare.  

Fullständig översikt av den kommunala verksamheten:  
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
RESULTAT & STÄLLNING
Samhällsekonomisk 
utveckling 
I slutet på 2019 upptäcktes 
coronaviruset i Kina. Det spred sig 
snabbt över världen och i januari 2020 
hade det även nått Sverige. Denna 
pandemi kommer ta tid och än har 
världen inte besegrat den. Trots 
nedgångar i den ekonomiska 
aktiviteten 2020 återhämtades 
efterfrågan oerhört snabbt både i 
Sverige och globalt. Merparten av det 
stora tapp i produktion och inkomster 
som skedde under första halvan av 
2020 hade på de flesta marknader 
återhämtats redan vid utgången av 
2020. Trots nya smittvågor och 
omfattande restriktioner, har den 
globala återhämtningen inte brutits. 
Världen har anpassat sig. De 
ekonomiskpolitiska stimulanserna 
världen över har givetvis spelat en 
avgörande roll för återhämtningen 
hittills. Vaccinationerna utgör nu en 
allt större framgång i kampen mot 
pandemin.  

Samhällsekonomin visar att 
produktion och inkomster i den 
svenska ekonomin 2021 och 2022 
växer snabbt – därmed blir det andra 
pandemiåret helt annorlunda än det 
första. En bestående försvagning av 
arbetsmarknaden bedöms dock ske. 
Andelen arbetslösa efter krisen 
beräknas ligga klart högre än före. 
Sannolikt väntar en segdragen 
återhämtning för vissa delar av 
tjänstenäringarna. Då bland annat 
resandet inte beräknas nå upp till 

samma nivåer som före pandemin i år 
eller nästa år. 

Både monetära och finanspolitiska 
stimulanser har sedan krisens utbrott 
utökats för att stötta den globala 
konjunkturen. Här leder USA ligan 
över de som sjösätter de största 
paketen, med satsningar 2020–2021 
motsvarande hisnande 25 procent av 
USA:s BNP 2020. Även om 
satsningarna i resten av världen är 
betydligt mindre syns ändå omfattande 
åtgärder i flera stora ekonomier. 

Utsikterna för arbetsmarknaden har 
ljusnat rejält, inte minst för hösten. 
Snabbt stigande ekonomisk aktivitet 
väntas under det andra halvåret, där 
antalet arbetade timmar beräknas öka 
med 2 procent. Detta lyft för 
timmarna beräknas endast ge en 
måttlig ökning av antalet sysselsatta. I 
hög grad kommer återhämtningen på 
arbetsmarknaden i år att bygga på en 
stigande medelarbetstid (fler arbetade 
timmar per person i arbete). 

Kommunal-
ekonomisk 
utveckling  
Ett omtumlande 2020 slutade, något 
överraskande, i ett rekordhögt resultat 
för kommunsektorn. När pandemin 
slog till påverkade det många 
verksamheter och det var i princip 
omöjligt att gissa vilka ekonomiska 
konsekvenser allt detta sammantaget 
skulle få. En av effekterna var att 
verksamheter fick stängas, såsom 
dagverksamhet, öppen 
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fritidsverksamhet och 
kulturverksamhet. I andra 
verksamheter minskade efterfrågan. 
Den lägre omfattningen av 
verksamhet är en förklaring bakom de 
höga resultaten, även om nedgången 
har varit betydligt mindre dramatisk än 
vad man kunnat tro. En annan viktig 
orsak bakom det goda resultatet är att 
ökningen av det generella statsbidraget 
tog höjd för en utveckling av 
skatteunderlaget som inte alls verkar 
bli lika illa som regeringen, och andra, 
trodde under våren 2020. Inför 2020 
hade de generella statsbidragen höjts 
med 3,5 miljarder kronor jämfört med 
2019. 

En förhållandevis stark 
skatteunderlagstillväxt 2021–2024 gör 
att intäktsutvecklingen i 
kommunsektorn, trots en viss 
minskning av statsbidragen, ser god ut. 
De stora pandemirelaterade generella 
statsbidragen under 2020 ersätts av 
generella statsbidrag på ungefär 
samma nivå 2021. 2022 och 2023 görs 
nedtrappning på totalt drygt 8 
miljarder kronor. Skatteintäkterna 
bedöms dock öka med 36 miljarder 
under dessa år, givet oförändrad 
skattesats. De stora riktade tillskotten 
för att hantera merkostnader kopplade 
till pandemin inom omsorg och 
sjuklöner under 2020 försvinner till 
största delen. En relativt god tillväxt 
av skatteunderlaget gör att den 
planerade nedtrappningen av de 
generella statsbidragen under 2022 och 
2023 klaras av med en resultatnivå på 
över 2 procent av skatter och generella 
statsbidrag.  

Befolknings-
utveckling 
Från 2010 och fram till och med 2018 
har befolkningstillväxten i Köpings 
kommun varit stark. I snitt ökade 
befolkningen i kommunen med 180 
personer per år med en topp 2019 på 
nästan 400 personer. Under år 2019 
och 2020 har vi däremot sett en viss 
minskning av befolkningen. 2021 har 
befolkningen ökat lite. Det första 
halvåret har befolkningen ökat med 
110 personer och ökningen beror på 
förflyttningar inom landets gränser.  

2019 var invandringen till Europa och 
Sverige liten men den spåddes öka 
inför 2020. Då slog istället 
Coronapandemin till vilket starkt 
begränsat den internationella 
rörligheten. Situationen har pågått 
under 2020 och även 2021 påverkas, 
varför det är troligt att 
befolkningsmängden i Köping 
kommer vara relativt oförändrad 
under 2021.  

På längre sikt förväntas befolkningen 
dock öka och enligt de 
befolkningsframskrivningar som SCB 
genomfört beräknas befolkningen i 
Köpings kommun uppgåtill 27 000 
personer år 2030. Positivt för Köpings 
kommun är också att de kommuner 
som förväntas växa snabbast fram till 
år 2030 är kategorin kommuner inom 
pendlingsavstånd till större städer. 
Köpings kommun tillhör denna 
kategori med närhet både till Västerås 
och Örebro. 
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Demografi 
Som visas i diagrammet nedan så har 
antalet invånare i åldern 20-64 år 
minskat något sett över en längre 
period medan invånare i åldern 0-19 år 
och 65 år eller äldre ökat, framförallt 
sedan 2008. Att andelen i arbetsför 
ålder 20-64 år minskar samtidigt som 
de i åldern 0-19 år och 65 år eller äldre 
ökar innebär att försörjningskvoten i 
kommunen ökar. Trenden förväntas 
fortgå under en överskådlig tid och 
fram till år 2030 förväntas antalet 
invånare i åldersgruppen 0-19 år och 65 
år eller äldre öka mest. 

 

Arbetsmarknaden 
Den svenska ekonomin fortsätter att 
återhämta sig, tillväxten i 
sysselsättningen väntas öka med 2 
procent under 2022. Den höga 
arbetslösheten som är en effekt av 
pandemin bedöms vara på en hög nivå 
2021 och 2022, och återhämtningen 
förväntas bli utdragen.  

Arbetsmarknaden börja sakta hämta sig 
med allt fler i arbete och utbildning. 
Utvecklingen stödjs av bättre utsikter i 
ekonomin och av olika stödåtgärder. 
Trots detta kommer det att ta tid innan 
arbetslösheten hamnar på mer normala 
nivåer, en effekt är den tydliga ökningen 
av långtidsarbetslösa. 
Långtidsarbetslösheten utgör 46 procent 
av totalen, och Arbetsförmedlingen 
befarar att andelen kan överskrida 50 
procent.  

Strukturomvandlingen med 
digitalisering och automatisering på 
arbetsmarknaden har påskyndats, och 
det ställs därmed nya och högre krav på 
arbetskraftens kompetenser. Många 
arbetstillfällen har även försvunnit under 
pandemin som ett resultat av 
strukturomvandlingen. Detta riskerar att 
öka obalansen på arbetsmarknaden och 
risken för hög arbetslöshet förväntas bli 
hög.  

Först i slutet av 2022 väntas 
arbetslösheten sjunka till nivåer innan 
pandemin. För riket innebär det en 
arbetslöshet motsvarande 7,4 procent 
och Västmanland bedöms hamna på en 
högre nivå jämfört med riket, 9,4 
procent.  
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STYRMODELL BUDGETPROCESS
Styrmodell 
Köpings kommuns nya styrmodell 
bygger på tillitsbaserad styrning och 
ska vara vägledande för planering, 
genomförande, uppföljning och 
förbättringsarbete. Med en tydlig och 
effektiv styrning får de politiska 
besluten genomslag i hela kommunen 
och skapar värden för de vi är till för.  

För att kunna skapa dessa värden 
utgår vi från de grunduppdrag som 
våra nämnder, styrelser och 
verksamheter har, samt de 
kommungemensamma 
utvecklingsmålen. Styrningen av 
kommunens verksamheter sker genom 
kvalitetsstyrning, målstyrning och 
ekonomistyrning. 

 
Utifrån Köpings vision ”Tillsammans 
skapar vi vår framtid” har 
kommunfullmäktige beslutat om tre 
kommungemensamma utvecklingsmål. 
Dessa har fokus på utveckling av det 
lokala samhället och demokratin samt 
koppling till de globala målen i 
Agenda 2030. 

Utöver utvecklingsmålen har varje 
verksamhet sina egna mål utifrån sitt 
grunduppdrag. Styrmodellen tydliggör 
hur samtliga delar i planering och 
uppföljning hänger ihop. 

Kvalitetsstyrning innebär att 
grunduppdragen kvalitetssäkras i tre 
perspektiv; verksamhet, medarbetare 
och ekonomi. För varje perspektiv 
finns ett av fullmäktige beslutat mål. 
Dessa är: 

• Kommunens verksamheter 
erbjuder största möjliga 
kvalitet för givna resurser. 

• Vi har engagerade medarbetare 
som trivs och utvecklas och ett 
gott ledarskap. 

• Vi har god ekonomisk 
hushållning och en ekonomi i 
balans. 

Kvalitetssäkring av verksamhetens 
grunduppdrag görs genom att 
identifiera viktiga kvalitetsfaktorer och 
följa dessa med väl valda indikatorer. 
Målet är att utveckla verksamheten 
genom ständiga förbättringar med 
största möjliga kvalitet för de vi är till 
för med engagerade medarbetare och 
gott ledarskap samt med en ekonomi i 
balans. 

Målstyrning innebär att planera för 
särskilda prioriterade områden utifrån 

Kommungemensamma utvecklingsmål

Verksamhetens grunduppdrag

Tillsammans skapar vi vår framtid

När vi säger tillsammans så 
menar vi det

Det vi erbjuder lockarVi växer med ansvar

Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget för perspektiven 

verksamhet, medarbetare och 
ekonomi. 

Vad kännetecknar god kvalitet 
och vilka indikatorer är viktiga att 

följa.

Prioriterade områden utifrån 
verksamhetens grunduppdrag. 

Tydligt prioriterade 
utvecklingsinsatser med 

målformulering strategier och 
åtgärder.

Budget med 
ekonomistyrningsprinciper som 

ständigt ifrågasätter om vi använder 
resurserna på bästa sätt. 

God ekonomisk hushållning.

EKONOMI MÅL KVALITET
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verksamhetens grunduppdrag. Det 
som behöver förändras, förbättras för 
att kvaliteten ska vara god.  

De prioriterade målen ska kopplas till 
tilldelade medel. Ekonomistyrning ska 
ske med god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk 
hushållning 
Kommunallagens bestämmelser för 
god ekonomisk hushållning är centrala 
i kommunens ekonomistyrning. 
Kommunfullmäktige fattar i budget 
för respektive år beslut om 
övergripande finansiella mål. Målen 
ska bidra till att skapa en god 
ekonomisk hushållning ur ett 
långsiktigt perspektiv för kommun och 
koncern. Målen ska uttrycka en 
önskvärd resultatnivå och finansiell 
ställning i koncernen. 

I årsredovisningens ska fastställas om 
kommunen uppnått god ekonomisk 
hushållning. Detta bedöms efter två 
parametrar.  

• Måluppfyllelsen för de 
finansiella målen.  

• Måluppfyllelsen för nämnders 
och styrelsers grunduppdrag  

• En förutsättning för att ha 
uppnått god ekonomisk 
hushållning är att de finansiella 
målen uppnåtts.   

• Planeringen och uppföljningen 
av nämnder och styrelsers 
verksamheter beskrivs i de tre 
perspektiven. För 
verksamhetsperspektivet ska 
kvalitetsstyrningen av 
grunduppdraget planeras och 
följas upp så att vi har den 
största möjliga kvaliteten för 
givna resurser.  

För medarbetarperspektivet följer 
kommunen upp att verksamheten har 
engagerade medarbetare och ett gott 
ledarskap vilket är en förutsättning för 
att vi ska klara vårt uppdrag och 
utveckla verksamheten. 

För den ekonomiska målsättningen 
finns gemensamma målsättningar vad 
gäller budgetföljsamhet för de 
kommunala verksamheterna och 
resultatkrav i ägardirektiven för 
bolagen. Styrelser och nämnder kan 
även komplettera med egna 
ekonomiska målsättningar för att 
uppnå ett önskat resultat. Under detta 
perspektiv kan det även anges 
målsättningar som ska främja 
kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommunfullmäktige kan i samband 
med budgetbeslutet även besluta att ge 
särskilda uppdrag till styrelser och 
nämnder. Dessa ska avrapporteras i 
delår och årsredovisning. Om 
uppdraget innebär att särskilda 
resurser måste tillsättas bör det 
beaktas i budgetbeslutet. 
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Budgetprocessen 
Kommunens budgetprocess kan 
beskrivas i nedanstående bild.

 
 

I januari genomförs planeringsdagar 
där förutsättningarna inför året 
presenteras. Dessa baseras på skatte-
beräkningar, demografiska 
förutsättningar, övriga 
omvärldsfaktorer med mera. 

I mars presenterar nämnder och 
styrelser sin uppföljning av året som 
gått.  Utgångspunkten här är 
nämndernas grunduppdrag. Utfall och 
analys av resultaten ska belysas utifrån 
de tre perspektiven, 
verksamhetsperspektivet, 
medarbetarperspektivet och 
ekonomiperspektivet. Presentation 
och utvärdering av årets utveckling av 
kommunens utvecklingsmål ska också 
genomföras. 

Under maj genomförs en 
budgetberedning. Här sker en dialog 
med nämnder och styrelser utifrån de 
underlag som lämnats in. Även här är 
grunduppdraget utgångspunkt. 
Förutsättningarna för att klara de tre 
perspektiven ska belysas utifrån 
nuläge, tidigare resultat samt 

omvärldsanalys. Det finansiella 
perspektivet samt förutsättningarna 
för utvecklingsmålen ska även belysas. 

Utifrån tidigare dialoger utarbetar de 
politiska partierna förslag till 
budgetramar för nämnderna, 
investeringsramar, skattesats, taxor 
och avgifter för i första hand det 
kommande året. Utvecklingsmålen 
ligger normalt fast men kan justeras 
vid behov i budgetbeslutet. Beslut tas i 
kommunfullmäktige i juni. 
Kommunfullmäktige tar normalt inte 
upp budgeten till nytt beslut såvida 
inte betydande förändringar av de 
ekonomiska förutsättningarna skett. 
Vid ett valår tas budgeten upp till nytt 
beslut i november. 

Arbetet med styrelser och nämnders 
verksamhetsplaner vidtas sedan under 
hösten, med beslut senast i december. 
I verksamhetsplanerna görs 
ramfördelningar inom verksamheterna 
samt prioriteringar inom 
grunduppdraget. 
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KOMMUNENS MÅL 
Den politiska styrningen sker genom 
verksamhetsmål och finansiella mål. 
Verksamhetsmålen består av 
utvecklingsmål samt prioriterade 
områden på nämnds- och styrelsenivå. 
I detta avsnitt beskrivs de 
gemensamma utvecklingsmålen samt 
de finansiella målen. I styrelser och 
nämnders verksamhetsplaner 
redovisas målsättningar och 
prioriteringar utifrån grunduppdraget, 
vad gäller perspektiven verksamhet, 
medarbetare samt ekonomi.  

Gemensamma 
utvecklingsmål 
Köpings kommun har tre 
gemensamma utvecklingsmål där 

fokus ligger på utvecklingen av det 
lokala samhället och demokratin. 
Målen har även koppling mot FN:s 
Agenda 2030 vilken består av 17 
globala mål. Arbetet leds av 
kommunchefen med stöd av 
kommunledningsgruppen. 
Rapporteringen av resultatet sker till 
kommunstyrelsen. Varje 
utvecklingsmål har en målsamordnare 
som leder arbetet och ansvarar för att 
målområdet har en handlingsplan. 
Denna handlingsplan är styrande för 
arbetet med utvecklingsmålen.  

Till varje utvecklingsmål finns ett eller 
två delmål som leds av 
målkoordinatorer. Utvecklingsmålen 
kommer att följas upp med indikatorer 
samt genom utvärdering av det arbete 
och de aktiviteter som genomförts. 

  

Sommarblommor Stora torget 
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1 Medborgarnas bedömning av kommunens informationsgivning, skala 0-100 
2 Medborgarnas förtroende för det politiska styret i kommunen, skala 0-100 
3 Medborgarnas bedömning av möjligheten att få Kontakt med kommunens politiker. Skala 0-100 
4 Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan och inflytande i kommunen, skala 0-100 
5Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som 
besvarat frågan. 
6Liv och hälsa ung vänder sig till alla elever i Västmanland som går i årskurs 7 och 9 i grundskolan och andra året på gymnasiet. 
Undersökningen vänder sig även till särskolan. För särskolan gäller årskurs 7, 8 och 9 i grundsärskolan (ej träningsskolan) samt 
årskurs 1 till och med 4 på gymnasiesärskolans nationella program. Här inkluderas även elever som går integrerat i grundskolan. 
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NÄR VI SÄGER ’TILLSAMMANS’ MENAR VI DET 

Hit vill vi: Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 
kommunikation bygger tillit. 

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

Delmål: Tillsammans skapar vi 
förutsättningar för en förbättrad och 
jämlik folkhälsa 

Indikatorer: 

• Nöjd inflytande – Information1  

• Nöjd inflytande – Förtroende2     

• Nöjd inflytande – Kontakt3     

• Nöjd inflytande – Påverkan4  

Indikatorer: 

• Invånare 16–84 år med bra självskattat 

hälsotillstånd, andel (%)5  

• Fler ungdomar ska uppleva en god psykiska hälsa – 

Liv och hälsa ung 

• Liv och hälsa ung – Fysisk aktivitet 

• Liv och hälsa ung – Kost 

• Liv och hälsa ung – Sömn 

• Liv och hälsa ung – ANDTS (Alkohol, Narkotika, 

Dopning, Tobak och Spel om pengar)6 
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VI VÄXER MED ANSVAR 

Hit vill vi: Köping ska vara en hållbar, trygg och i inspirerande kommun som ger 
förutsättningar för livskvalitet. 

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

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

Indikatorer: 

• Nöjd regionindex – trygghet7 

• Nöjd regionindex – bostäder8 

• Antal färdigställda bostäder9 

Indikatorer: 

• Energianvändning per m2 i kommunens lokaler 

• Antal solcellsanläggningar10 

• Andelen ekologiska livsmedel inom 

måltidsenhetens verksamhet 

• Andel svenskproducerat livsmedel i 

kommunens verksamhet 

• Andel miljöbilar i kommunen11 

• Antal cykelresor 

• Koldioxidutsläpp12 
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DET VI ERBJUDER LOCKAR 

Hit vill vi: Köping ska vara en kommun där människor och företag vill etablera sig och 
växa, och där kompetens både finns och skapas. 
Delmål: Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet 
genom kompetensutveckling, service och 
myndighetsutövning 

Indikatorer:  

• NKI Företagsklimat – totalt13 

• Antal nystartade företag/ 1000 

inv14 

• Antal arbetstillfällen i 

kommunen 

• Antal m2 detaljplanerad mark 

att erbjuda för olika 

verksamheter 

 
7Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och 
misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott ihemmet?” 
8Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur ser du på möjligheterna 
att hitta bra boende?", "Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer.” 
9Avser småhus samt bostäder i flerfamilshus. 
10 Total installerad effekt i det geografiska området 
11 Andel miljöbilar i det geografiska området. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. 
12 Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det totala 
utsläppet av växthusgaser (CO2 (fossilt ursprung), CH4, N2O, HFC, PFC och SF6 ) omräknat till koldioxidekvivalenter. 
13 Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning 
av servicen i myndighetsutövningen . 
14 Antalet nyregistrerade företag i kommunen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, 
handelsbolag och kommanditbolag.   
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Finansiellt mål 
Köpings kommun har antagit nedanstående mål för att främja god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv för kommun och koncern. 

KOMMUNENS EKONOMISKA RESULTAT 
För att ha beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade förutsättningar, skall 
Köpings kommuns ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,75 % av totala 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 

Indikator: 

Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Målvärde 

2022 

Kommunens ekonomiska resultat i förhållande till skatteintäkter 

och generella statsbidrag. (%) 
4,8 4,5 6,8 0,75 

 

Ströbohög 
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Kommunalskatt 
Det preliminära beskattningsutfall som 
Skatteverket publicerade i augusti 2021 
indikerar att skatteunderlagstillväxten 
2020 uppgick till knappt 2 procent. 
Köpings kommun ligger under snittet 
med -0,24 procent. Prognosen för 
kommande år visar att 
skatteunderlagstillväxten tilltar.  
Orsaken är en bland annat en stadig 
konjunkturförändring med ihållande 
ökning av arbetade timmar. 

Skatteunderlagets ökning i procent 

2020 2021 2022 2023 2024 

2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 
21:20 

 

Sedan 2012 uppgår kommunens 
skattesats till 22,16, exklusive 
landstingsskatten.  

Pensionskostnader 
Köping tillämpar den enligt 
redovisningslagen angivna 
redovisningsmodellen för 
pensionsredovisning den så kallade 
blandmodellen. Intjänade 
pensionsrättigheter före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse och 
som kostnad efterhand som 
pensionsutbetalningar sker. Intjänade 
pensionsrättigheter från 1998 är i 
huvudsak avgiftsbestämt och utbetalas 
till de anställdas pensionsförvaltare 
och kostnadsförs intjänandeåret. En 
mindre del, det som överstiger taket i 
det allmänna pensionssystemet, avsätts 

i balansräkningen men kostnadsförs 
intjänandeåret. 

Det allmänna ränteläget har varit 
mycket lågt under en längre period. 
Den kommunala pensionsskulden är 
kopplad till en långsiktig räntenivå. 
Pensionsskulden definieras som 
nuvärdet av framtida utfästa 
pensionsutbetalningar. En 
nuvärdesberäknad skuld blir högre ju 
lägre räntan är. 

Den framtida pensionskostnaden 
påverkas i allt högre grad av att fler 
kommunalanställda går i pension. Det 
har sin grund i den kommunala 
expansionen under 60- och 70-talen 
och då många medarbetare nu närmar 
sig pensionsåldern. Det beror också på 
den redovisningsteknik som tillämpats 
och fortfarande till viss del tillämpas 
för de kommunala pensionerna. 
Därför kommer de kommunala 
pensionskostnaderna fortsätta att öka 
de närmaste åren. Från 2022 till 2025 
är ökningen i löpande priser enligt 
nuvarande blandmodell 14,3 Mkr.  

Kommunal-
ekonomisk 
utjämning  

Inkomstutjämning 
I grunden ett generellt statsbidrag 
samt tillskott från de kommuner som 
har en högre skattekraft än den 
garanterade på 115 procent av 
medelskattekraften i landet. 

Inkomstutjämningen är kopplad till 
medelskattekraften i riket och 
kommunen är garanterad 115 procent 
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av denna. I budgeten anges den i april 
beslutade budgetnivån. 

Kostnadsutjämning 
Utjämnar för strukturella 
kostnadsskillnader beroende på 
demografi, invånarnas behov och 
produktionsvillkor. Den egna 
kommunens behov jämförs med 
medelkommunens. Består av flera 
delmodeller och främst är det till de 
stora kärnverksamheterna såsom 
förskola, grundskola, gymnasium, 
äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg som systemet 
kompenserar för. 

Budgeten har beräknats utifrån de 
uppgifter som fanns tillgängliga i april 
2021. Förändringen mellan 2021 och 
2022 utgör för Köpings del en ökning 
med 4,1 Mkr. Förändringen beror 
bland annat på översynen av 
kostnadsutjämningssystemet samt 
extra tillskott. 

Regleringsbidrag 
Utgör skillnaden mellan statens anslag 
för kommunalekonomisk utjämning 
och den verkliga kostnaden för att 
upprätthålla den garanterade nivån. 
Det fungerar så, att om summan av 
samtliga bidrag minus de inbetalda 
avgifterna blir lägre än det belopp 
staten beslutat tillföra 

kommunsektorn, får alla kommuner 
ett regleringsbidrag som motsvarar 
mellanskillnaden. Det beräknas som 
ett enhetligt belopp per invånare. Om 
summan istället blir lägre medför det 
en avgift för kommunsektorn. 
Budgetbeloppet utgörs av ett bidrag 
på 60,6 Mkr, vilket utgick från de 
uppgifter som var tillgängliga i april 
2021. Denna post påverkas av att extra 
tillskott beslutade av regeringen under 
2020. 

LSS-utjämning 
Bygger på föregående årsverksamhet. 
Det budgeterade bidraget 2022 uppgår 
till 5,0 Mkr vilken låg till grund för 
budgetbeslutet i juni 2021. Det är en 
minskning med 8,3 Mkr jämfört med 
2021. Minskningen beror på två större 
skillnader som härrör från statistiken, 
LSS-insatser.  

Kommunal 
fastighetsavgift 
Infördes 2008 och utgick då från ett 
generellt belopp per invånare. Därefter 
läggs den årliga intäktsförändringen till 
föregående årsbelopp. 
Intäktsförändringen beror på 
ändringar i taxeringsvärden för 
bostäder inom kommunen. Den har 
för 2022 budgeterats till 56,2 Mkr. 
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Skatteintäkter och statsbidrag 
(Mkr) 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Befolkning den 1 nov året innan 26 226 26 200 26 100 26 100 26 100 

Skatteunderlagsutveckling, % 2,17 1,50 4,20 3,30 3,10 

Skattesats 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16 

      

Skatteintäkter 1 232,4 1 213,1 1 280,3 1 322,6 1 363,2 

Inkomstutjämningsbidrag 293,1 312,0 319,4 322,8 325,7 

Kostnadsutj; bidrag (+), avgift(-) 44,7 49,6 53,7 53,7 53,7 

Regleringsbidrag (+), avgift (-) 26,8 78,0 60,6 41,5 35,3 

LSS-utj; bidrag (+), avgift (-) 23,3 13,3 5,0 5,0 5,0 

Kommunal fastighetsavgift 51,8 55,7 56,2 56,2 56,2 

"Tio miljarder till välfärden"  6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extra tillskott 2020 49,3 - - - - 

Summa intäkter (exkl avräkning) 1 727,9 1 721,5 1 775,2 1 801,9 1 839,1 

      

Slutavräkning -25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter (inkl avräkning) 1 702,8 1 721,5 1 775,2 1 801,9 1 839,1 

”Tio miljarder till välfärden” upphör helt 2020 och gör över till inkomstutjämningen. 

 



21 

 

BUDGETTEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR
Löner 
Från och med 1 november 2020 gäller 
ett fyraårigt avtal med Kommunal och 
AKV (Vision, Akademikerförbundet 
SSR. Ledarna, Teaterförbundet). 
Avtalet löper ut 31 mars 2024. 
Kommunals avtal är reglerat med 
siffror medans AKV´s avtal är 
sifferlöst. Lärarfacken har ett treårigt 
avtal som gäller till och med 31 mars 
2024 som är sifferlöst. OFR-hälso- 
och sjukvårdens avtal gäller för 
perioden 1 april 2019 till och med 31 
mars 2022.  

Övriga 
personalkostnader 
De lagstadgade arbetsgivaravgifterna 
är preliminärt och uppgår till 31,42 
procent. De lagstadgade 
arbetsgivaravgifterna är lägre för äldre 
arbetstagare i åldrarna över 65 år. 
Premien för de avtalsmässiga 
försäkringarna är inför 2021 0,13 
procent. De kommunala 
pensionskostnaderna är på 8,20 
procent. Totalt 
personalomkostnadspåslag (PO) 
uppgår därmed till 39,75 procent. 

För avtalsmässiga löneökningar har 
kommunen avsatt totalt 60,1 Mkr för 
åren 2021 och 2022, vilka inkluderar 
arbetsgivaravgifter och 
avtalsförsäkringar samt 
lönekompensation för köpta tjänster 
från KBAB Service och VMKF.  

Priser 
Den allmänna prisutvecklingen mätt 
som konsumentprisindex, KPI, 
uppgick under 2020 till + 0,5 procent. 
För 2021 beräknas KPI bli + 1,6 
procent. För år 2022 beräknar SKR att 
KPI uppgår till + 1,5 procent, 2023 till 
+ 2,1 procent. Och för 2024 + 2,4 
procent.  Variationer i prisutveckling i 
anskaffningsledet av varor och köp av 
tjänster kan dock förekomma. 
Nämnder och förvaltningar har inte 
kompenserats särskilt för 
prisförändringar.   

Kapitalkostnader 
Dessa ingår inte i nämnders och 
förvaltningars ramar. Budget för 
kapitalkostnader tillförs nämnder och 
förvaltningar särskilt. Den av SKL 
rekommenderade interna räntesatsen 
för 2022 uppgår till 1,0 procent. Den 
bygger sektorns egna faktiska 
upplåningskostnader. Köping har valt 
att inför 2022 använda sig av detta 
alternativ. 

Lån 
Kommunens långfristiga låneskuld 
uppgår till 688 Mkr vid bokslutet 
2020. Även investeringar inom 
skattefinansierad verksamhet 
lånefinansieras. Kommunfullmäktige 
har beslutat att kommunens 
långfristiga upplåning får ökas med 
125 Mkr under 2022.  
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NÄMNDERS UPPDRAG & BUDGET
Kommunfullmäktige

Uppdrag 
Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ och 

bestämmer ramarna för kommunens 
verksamhet genom att bland annat 
besluta om mål och verksamhetsplan, 
skatt, budget, avgifter, alltså större 
frågor som berör hela organisationen. 

Budget 
Budget kommunfullmäktige 2021 (tkr) 2 854 

Fö
rä

nd
ri

ng
 Löne- och arvodesökning 2021 + 21 

Effektiviseringar 1 % - 29 

Budget kommunfullmäktige 2022 (tkr) 2 847 

Kommunstyrelsen

Uppdrag 
Kommunstyrelsen ska leda och 
samordna planering och uppföljning 
av kommunens verksamhet och 
ekonomi. Kommunstyrelsen har en 
styrande, stödjande och utvecklande 
roll gentemot kommunens nämnder 
och bolag. Kommunstyrelsen har även 
uppsiktsplikt över övriga nämnders 
och kommunala bolagsverksamhet. 
Kommunstyrelsen bereder ärenden 
inför kommunfullmäktige och 
ansvarar för att kommunfullmäktiges 
beslut genomförs. 

I sin ledningsfunktion ska 
kommunstyrelsen följa 
sysselsättningen och näringslivet, 

natur- och miljövårdspolitiken, 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården, 
skolväsendet samt kultur- och 
fritidspolitikern. 

Kommunstyrelsen svarar för 
kommunens medelsförvaltning enligt 
kommunfullmäktiges föreskrifter. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för 
frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, tillexempel 
arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga 
frågor samt bostadsförsörjnings- och 
exploateringsfrågor. 
Kommunstyrelsen är även 
arbetslöshetsnämnd, 
krisledningsnämnd, trafiknämnd samt 
arkivmyndighet med ansvar för 
kommunens centrala arkiv.
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Budget 
Budget kommunstyrelsen 2021 (tkr) 4 934 

Fö
rä

nd
r

in
g Löne- och arvodesökning 2021 + 101 

Effektiviseringar 1 % - 49 

Budget kommunstyrelsen 2022 (tkr) 4 985 

Kommunledningsförvaltningen
Ansvarsområde 

Kommunledningsförvaltningen 
biträder kommunstyrelsen med 
övergripande samordning och 
planering i frågor av strategiskt 
intresse för kommunens utveckling 
samt arbetar övergripande med 
ekonomiska och finansiella frågor. 
Förvaltningen bereder ärenden och är 

sekretariat för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  

Förvaltningen arbetar med uppgifter 
på uppdrag av kommunstyrelsen och 
som ett centralt stöd till 
verksamheterna samt biträder 
kommunstyrelsen med planering, 
uppföljning och utveckling av 
ekonomiadministrativa frågor. 

Budget 

Budget kommunledningsförvaltningen 2021 (tkr) 52 904 

Fö
rä

nd
rin

g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 543 

Ramökning  + 1 400 

Tjänsteperson i beredskap + 290 

Västra Mälardalen i samverkan + 260 

Effektiviseringar 1 % - 529 

Budget kommunledningsförvaltningen 2022 (tkr) 54 868 

Teknisk verksamhet 
Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen har ansvaret för 
myndighetsutövning men har givit 
VME i uppdrag att handlägga 
myndighetsfrågor avseende 
trafikreglering, transportdispenser, 
upplåtelse av offentlig plats, 
torghandel, flytt av fordon och 
omhändertagande av skrotbilar. 

Anläggningar som planeras, byggs och 
driftas av VME inom park och 
gatuverksamheten ägs av Köpings 
kommun.  

Driften av kommunens fordonspark 
och poolbilsverksamheten görs av 
VME på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 

Deltagande i arbetet med hamnen görs 
av personal i VME på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 
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Budget 

Budget teknisk verksamhet 2021 (tkr) 44 752 
Fö

rä
nd

rin
g 

Teknisk verksamhet tillförs medel för en fortsatt satsning på 
gator, vägar och parker, underhåll av broar med mera  

+ 2 000 

Effektiviseringar 1 % - 448 

Budget teknisk verksamhet 2022 (tkr) 46 305 

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Ansvarsområde 

Den grundläggande idén med 
förbundet är att säkra 
kompetensförsörjningen, bibehålla en 
hög kvalitet samt att effektivisera och 
minska den totala kostnaden för 
medlemskommunerna. Västra 
Mälardalen kommunalförbund är 

organiserat i två förvaltningar 
räddningstjänst och administrativ 
förvaltning. Förvaltningarna styrs av 
direktionen. 

Medlemskommuner är Arboga 
kommun, Kungsörs kommun, 
Köpings kommun samt Surahammars 
kommun. 

Budget 

Budget Västra Mälardalens Kommunalförbund 2021 (tkr) 3 678 

 Utökad ram gällande upphandlingen + 450 

Budget Västra Mälardalens Kommunalförbund 2022 (tkr) 4 128 

Räddningstjänsten Mälardalen
Ansvarsområde 

Kommunfullmäktige i Arboga, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Surahammar och Västerås beslutade 
under 2020 att de två befintliga 
räddningstjänstorganisationerna skulle 

bilda ett gemensamt 
räddningstjänstförbund med start den 
1 januari 2021. Ändamålet är att 
kommunalförbundet ska upprätthålla 
en för medlemmarna gemensam 
organisation för räddningstjänst och 
andra uppgifter. 

Budget 

Budget Räddningstjänsten Mälardalen 2021 (tkr) 20 685 

 Medlemskapet i Räddningstjänsten Mälardalen har inneburit 
ökade kostnader. Dessa planeras fasas ut inom fem år men 
budgeten behöver förstärkas kommande år 

+ 1 100 

Budget Räddningstjänsten Mälardalen 2022 (tkr) 21 785 
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Samhällsbyggnad mark och fastighet
Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark 
och fastighet svarar under 
kommunstyrelsen för: 

• Bostadsförsörjningsfrågor 

• Markberedskap, markförvärv 
och markförsäljningar 

• Exploateringsfrågor 

• Tomträtter, arrenden och 
nyttjanderätter  

• Odlingslotter  

• Olika servituts- och 
avtalsfrågor 

• Anläggningsförvaltning av 
Köpings hamn 

• Fastighetssamordning 

• Lokalförsörjning 

Budget  

Budget samhällsbyggnad mark och fastighet 2021 (tkr) 43 463 

Fö
rä

nd
rin

g Löne- och arvodesökning 2021 + 18 

Får en utökad budgetram för licenser och miljöstrategiskt 
arbete  

+ 550 

Effektiviseringar 1 % - 435 

Budget samhällsbyggnad mark och fastighet 2022 (tkr) 43 047 

Samhällsbyggnadsnämnd

Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 
plan- och bygglagen m.fl lagar: 

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

• Uppmärksamt följa den 
allmänna utvecklingen inom 
kommunen och ta initiativ i 
frågor om planläggning, 
byggande och 
fastighetsbildning, 

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

• Anta, ändra eller upphäva 
detaljplaner och 

områdesbestämmelser i 
enlighet med de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat 
om i sin delegation till tidigare 
byggnadsnämnden den 22 juni 
1987, § 145, 

• Påkalla fastighetsreglering, 
fastighetsbestämning och 
förrättningar i enlighet med de 
riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat 
om i sin delegation till tidigare 
byggnadsnämnden den 22 juni 
1987, § 145, 

• Göra namnsättning av gator, 
vägar, kvarter, allmänna platser 
och stadsdelar, 

• Ansvara för ajourhållning av 
Byggnadsregistret, 
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Adressregistret och 
Lägenhetsregistret. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 
Miljöbalken svara för: 

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

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

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

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

• Den tillsyn som ankommer på 
kommunen avseende 
förorenade områden enligt 10 
kap. 

• Tillsyn som ankommer på 
kommunen vad gäller täkter 

och skötsel av jordbruksmark 
enligt 12 kap. 

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare 
svara för kommunens prövning och 
tillsyn/kontroll enligt: 

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

• 19 § tobakslagen när det gäller 
miljöer och lokaler där Statliga 
Folk-hälsomyndigheten har 
den centrala tillsynen 

• 4 och 5 §§ lagen med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 
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Budget 
Budget samhällsbyggnadsnämnden 2021 (tkr) 27 780 

Fö
rä

nd
rin

g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 681 

Samhällsbyggnadsnämndens huvuduppgift är att skapa 
förutsättningar för Köpings utveckling och tillväxt. 
Uppfyllande av kommunens mål när det gäller tomter för 
bostäder och mark för industri/ övrig verksamhet är en 
prioriterad uppgift. Fortsatt digitalisering och effektiv 
handläggning är en viktig del av detta arbete. Även arbetet 
med tillsyn av enskilda avlopp och förorenade områden måste 
uppmärksammas  

+ 1 500 

Effektiviseringar 1 % - 278 

Budget samhällsbyggnadsnämnden 2022 (tkr) 29 683 

Kultur och folkhälsonämd

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

Vi finns till för alla. Ett gott 
bemötande, bra service och hög 
tillgänglighet kännetecknar alla våra 
verksamheter. Vi strävar efter en 

utvecklad samverkan med föreningsliv 
och civilsamhälle för att kunna erbjuda 
bredd, kvalitet och bästa möjliga 
upplevelse.  

Vi erbjuder god tillgång till 
information, bildning, upplevelser och 
eget skapande inom kulturområdet 
och bidrar till lärandet för livet.  

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

Budget 
Budget kultur och folkhälsonämnden 2021 (tkr) 60 493 

Fö
rä

nd
rin

g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 917 

Kultur och folkhälsonämnden har till uppgift att främja 
kultur, fritid och folkhälsoarbetet i kommunen. Det arbete 
som utförs inom ungdomsenheten vill vi förstärka genom att 
permanenta verksamheten med ungdomscoacherna som har 
varit ett framgångsrikt tillskott i arbetet med ungdomar och 
som också är en bidragande faktor till trygghet i kommunen 

+ 3 000 

Effektiviseringar 1 % - 605 

Budget kultur och folkhälsonämnden 2022 (tkr) 63 805 
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Utbildningsnämd 

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

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

Utbildningen i Köpings kommun ska 
även bidra till att forma goda 
samhällsmedborgare genom 
utbildningens förmedling av respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället 
vilar på. 

Budget 
Budget utbildningsnämnden 2021 (tkr) 624 994 

Fö
rä

nd
rin

g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 13 699 

Utbildningsnämndens huvuduppdrag är att tillhandahålla 
utbildningsverksamhet för Köpings kommuns invånare. 
Nämnden ansvarar även för all måltidsverksamhet i 
kommunen. Elevhälsa, specialpedagoger, vinterkläder till 
förskolepersonal och utökad personal till förskolan är viktiga 
områden som vi vill lyfta fram 

+ 7 500 

Effektiviseringar 0,5 % - 3 125 

Budget utbildningsnämnden 2022 (tkr) 643 038 

Vård och omsorgsnämnd 

Uppdrag 
Vård- och omsorgsnämndens 
grunduppdrag, utifrån reglemente 
fastställt av Kommunfullmäktige, 
aktuella författningar och övriga 
styrdokument utgörs av ansvar för: 

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

• Kommunala hälso- och 
sjukvård, enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) 
(HSL)). 

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

• Färdtjänst, enligt lagen 
(1997:763) om färdtjänst. 

• Riksfärdtjänst, enligt lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst. 

• Andra uppgifter som enligt 
särskilt fullmäktigebeslut, lag 
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eller författning ålagts vård-
och omsorgsnämnden. 

Nämndens ansvarar för såväl 
myndighetsutövning som 
verkställighet/utförande av beslutade 
insatser.  

Verksamhetsområdet äldreomsorg 
omfattar hemtjänst, dagverksamhet, 
korttidsboende och äldreboende. I 
området LSS och socialpsykiatri ingår 
boendestöd, daglig verksamhet, 

korttidsboende, bostad med särskild 
service och gruppbostad samt 
personlig assistans. Kommunal hälso- 
och sjukvård omfattar förutom hälso- 
och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
i särskilda boendeformer, även 
hemsjukvård och rehabilitering. I 
nämndens ansvarsområde ingår också 
uppsökande verksamhet samt stöd till 
anhöriga/närstående, likaså färdtjänst 
och riksfärdtjänst. 

Budget 
Budget vård och omsorgsnämnden 2021 (tkr) 565 869 

Fö
rä

nd
rin

g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 11 051 

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till 
alla kommuninvånare som har behov av stöd och service. 
Andelen äldre i kommunen ökar. Även personer inom LSS 
blir fler. En förstärkning av budgeten ska ge möjlighet till 
personalförstärkningar och en utveckling av välfärdstekniken 

+ 9 000 

Effektiviseringar 0,5 % - 2 829 

Budget vård och omsorgsnämnden 2022 (tkr) 583 091 

Social och arbetsmarknadsnämnd

Uppdrag 
Vuxenutbildning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
ska fullgöra kommunens skyldighet att 
tillhandahålla kommunal 
vuxenutbildning. Målen för kommunal 
vuxenutbildning (Komvux) är att 
vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande.  

Kommunal vuxenutbildning omfattar: 

• Svenska för invandrare (SFI)  

• Grundläggande nivå 

• Gymnasial nivå 

• Lärvux (särskild utbildning för 
vuxna) 

• Vägledning och information  

• Yrkeshögskoleutbildning 

Arbete och försörjning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
ska medverka till att skapa 
förutsättningar för att tillgodose 
kommunmedborgarnas rätt till egen 
försörjning. Nämnden ska utreda 
behov av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd enligt 
reglerna i socialtjänstlagen. I 
uppdraget ingår att erbjuda insatser 
som bidrar till att den enskilde eller 
familjen blir självförsörjande, varför 
enheten för ekonomiskt bistånd 
organiseras med Jobbcenter som 
tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser 
till enskilda. 
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Nämnden ansvarar för de uppgifter 
som ankommer på kommunens 
socialtjänst vad avser 
flyktingverksamhet och integration 
och samordnar det kommunala 
flyktingmottagandet. 

Individ och familjeomsorg 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
ska fullgöra kommunens uppgifter 
enligt socialtjänstlagen vad gäller 
individuellt stöd och förebyggande 

insatser för barn, unga och vuxna. 
Individ- och familjeomsorgens 
uppdrag utgår från lagstiftning och 
innebär bl.a. att erbjuda stöd och 
insatser till barn, familjer och vuxna i 
utsatta situationer. 

Övriga uppdrag 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 
ansvarar för Alkohol och 
tobakshandläggning och kommunens 
Budget och skuldrådgivning. 

Budget 
Budget social och arbetsmarknadsnämnden 2021 (tkr) 163 620 

Fö
rä

nd
rin

ga
r 

Löne- och arvodesökning 2021 + 2 459 

Social och arbetsmarknadsnämndens uppdrag består i ansvar 
för bl a individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, 
vuxenutbildning och flyktingmottagande. Antalet ärenden 
inom barn och ungdomsvården ökar kontinuerligt. 
Utvecklingen mot fler och allt tyngre ärenden, där nämnden 
tvingas köpa mer vård för barn- och ungdomar, leder till ett 
ökat behov av resurser. Antalet anmälningar om våld mot 
kvinnor har ökat. En ökad utsatthet för barn är en självklar 
följd av ökat våld mellan vuxna. Därför utökas resurserna till 
stöd och insatser för barn som bevittnat våld 

+ 4 000 

Effektiviseringar 1 % - 1 636 

Budget social och arbetsmarknadsnämnden 2022 (tkr) 168 443 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Uppdrag 
Genom tillsyn kontrollerar nämnden 
att förmyndare, gode män och 
förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet 
är att förhindra att personer som inte 
själva kan ta tillvara på sina rättigheter 

drabbas av ekonomiska eller rättsliga 
förluster. Tillsynen innebär bland 
annat granskning av redovisning som 
ställföreträdarna lämnar in och för att 
utöva tillsyn kan nämnden hämta in 
upplysningar och underlag från 
ställföreträdare, myndigheter och 
banker. 

Budget  
Budget Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2021 (tkr) 3 794 

Fö
rä

nd
r

in
g Löne- och arvodesökning  + 95 

Effektiviseringar 1 % - 38 

Budget Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2022 (tkr) 3 851 
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Valnämnd 

Uppdrag 
Valnämnden ansvarar för planering 
och genomförande av allmänna val 

och folkomröstningar i Köpings 
kommun enligt vallag och andra 
författningar. 

Budget  
Budget valnämnden 2021 (tkr) 0 

 Kostnader för val 2022 + 600 

Budget valnämnden 2022 (tkr) 600 

Revision

Uppdrag 
Revisorerna är kommunfullmäktiges 
kontrollinstrument. 
Revisionsuppdraget är definierat i 
kommunallagens (KL), nionde kapitel. 
Bland annat framgår att "Revisorerna 

granskar årligen i den omfattning som 
följer av god revisionssed all 
verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden." 
Ytterst syftar revisionen till att ge 
kommunfullmäktige underlag till 
ansvarsprövning av direktionen och 
enskilda förtroendevalda.  

Budget  
Budget revisionen 2021 (tkr) 776 

Fö
rä

nd
r

in
g 

Löne- och arvodesökning 2021 + 6 

Effektiviseringar 1 % - 8 

Budget revisionen 2022 (tkr) 773 

Finans - intresseföretag
En post i resultatbudgeten benämns 
Finans - intresseföretag. Det är ett 
samlingsbegrepp för kommunens 
finansiella kostnader och intäkter som 
kommunen har på sitt aktiekapital för 
sina hel- och delägda företag. Det 
gäller KBAB, VME, Mälarhamnar, 
Mälarenergi, Vafab Miljö, 

Västmanlands Länstrafik samt 
Kungsörs Grus AB. För samtliga 
företag har kommunen interna 
räntekostnader på aktiekapitalet. För 
några av företagen erhåller kommunen 
en årlig utdelning på aktiekapitalet 
samt borgensavgifter. Budgeten för 
2022 ligger på en total summa 
av - 23 627 tkr.
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Finans verksamhetsknutna intäkter/ 
kostnader
Avser kostnader och intäkter som är 
gemensamma och inte direkt hänförs 
till nämndernas verksamhetsområden 
men som inte heller är av finansiell 
karaktär. Det gäller främst vissa 
försäkrings- och 
riskhanteringskostnader, upplupna 
semesterlöner, medlemsavgift till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
samt Region Västmanlands.  

Därutöver redovisas momsbidrag som 
intäkt. Detta bidrag erhålls från staten 
och syftar till att neutralisera 
kommunens kostnader för köp av 
vissa verksamheter för vilka 
kommunen annars har avdragsrätt för 
moms men där inte det säljande 
företaget har sådan avdragsrätt. 
Budgeten för 2021 ligger på 3 139 tkr.

Kapitalkostnader exkl finans
Kapitalkostnader ingår inte i nämnders 
och förvaltningars ramar. Budget för 
kapitalkostnader tillförs nämnder och 
förvaltningar särskilt. Budgeten för 
2022 är 74 515 tkr. 

 

Vidhems lekpark 
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BOLAGENS UPPDRAG & BUDGET 

Köping Rådhus AB

Uppdrag 
Bolaget ska äga och förvalta aktier och 
andelar samt samordna och utveckla 

verksamheten för koncernbolagen och 
kommunens räkning. 

 

Köpings Bostad AB 

Uppdrag 
Köpings Bostads AB med dotterbolag 
nedan kallat koncern, är ett 
allmännyttigt bostadsbolag, som har 
som föremål för sin verksamhet att 
inom Köpings kommun förvärva, äga, 
bebygga och förvaltar fastigheter eller 
tomträtter huvudsakligen för 
upplåtelse av bostadslägenheter med 
hyresrätt. Som komplement till den 
huvudsakliga verksamheten får bolaget 
i mån av tillgång upplåta affärs- och 
verksamhetslokaler samt lokaler för 
kollektiva anordningar. 

Koncernen har också till uppdrag 
genom sina dotterbolag att förvalta 
Köpings kommun- och 
verksamhetsfastigheter samt erbjuda 
utbud av bredband, telefoni och TV. 

Ekonomiska 
målsättningar i 
ägardirektivet 
Koncernen ska:  

• Ge ägaren en årlig utdelning 
som uppgår till statslåneräntan 
+1 % beräknat på bolagets 
aktiekapital. (Enligt gällande 
regler för kommunala 
bostadsaktiebolag).  

• Ha en årlig genomsnittlig 
direktavkastning på minst 3 % 
(beräknas som driftsnetto i 
förhållande till totalt kapital). 

• Eftersträva att soliditeten i 
bolaget (justerat eget kapital i 
förhållande till 
balansomslutningen) i 
genomsnitt under en 
treårsperiod uppgår till minst 
15 %. 

Resultatbudget 
Resultatbudget 2022 (Mkr) 
Köping Rådhus AB 
ägarandel  100% 
Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 260,4 
Verksamhetens kostnader -198,5 
Avskrivningar -32,6 
Finansiella intäkter 0,1 
Finansiella kostnader -11,7 

Årets resultat 17,6 

Investeringar  
Investeringar sker i nyproduktion, om- 
& tillbyggnad, ROT-renoveringar, 
lokalanpassningar, energiprojekt samt 
övriga komponentprojekt. 
Nedanstående avser både pågående 
arbeten samt aktivering i byggnad, 
mark och markanläggningar. 
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Investeringar, Mkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
35,4 138,0 167,0 

Medarbetare  
Medarbetare  

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

38 38 37 

Köpings Kabel-TV AB
Uppdrag 

Bygga, förvalta samt utveckla stadsnät 
med tillhörande tjänster.  

Urklipp ur gällande ägardirektiv 
avseende del som avser Köpings 
Kabel-TV AB: 

• Koncernen ska bidra till att 
uppfylla målen i kommunens 
bredbandsstrategi. 

Ekonomiska målsättningar i 
ägardirektivet 

Det finns inget i ägardirektivet direkt 
kopplat till Köpings Kabel-TV AB. 
Nedanstående text ur idag gällande 
ägardirektiv avser KBAB-koncernen 

Koncernen ska:  

• Ge ägaren en årlig utdelning 
som uppgår till statslåneräntan 
+1 % beräknat på bolagets 
aktiekapital. (Enligt gällande 
regler för kommunala 
bostadsaktiebolag).  

• Ha en årlig genomsnittlig 
direktavkastning på minst 3 % 
(beräknas som driftsnetto i 
förhållande till totalt kapital). 

• Eftersträva att soliditeten i 
bolaget (justerat eget kapital i 
förhållande till 
balansomslutningen) i 

genomsnitt under en 
treårsperiod uppgår till minst 
15 %. 

Resultatbudget 

Resultatbudget 2022 (Mkr) 
Köping Bostads AB 
ägarandel  100% 
Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 51,8 
Verksamhetens kostnader -39,4 
Avskrivningar -8,8 
Finansiella intäkter 0,0 
Finansiella kostnader -0,2 

Årets resultat 3,3 

Investeringar  

Investeringar sker framförallt i 
utbyggnad av fibernät och  
nätverksutrustning och avser både 
pågående arbeten samt aktiverade 
projekt. 

Investeringar, Mkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
23,6 12,3 12,3 

Medarbetare  

Medarbetare  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
9,0 9,0 9,0 
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KBAB Service AB
Ej klart vid detta dokumentets färdigställande. 

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB 

Uppdrag 
• Bolaget skall bedriva 

produktion, distribution och 
handel med fjärrvärme och 
fjärrkyla. 

• Bolaget skall svara för 
produktion och distribution av 
dricksvatten samt mottaga och 
hantera avloppsvatten inom 
Köpings kommun.  

• Bolaget skall på uppdrag av 
Köpings kommun svara för 
investeringar i, samt drift och 
underhåll, av kommunens 
gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, broar, 
gatubelysning, 
trafikanordningar, parker, 
skogar, fordon och 
industrispår.  

• Bolaget skall även mot 
ersättning tillhandahålla 
tekniska nyttigheter och 
tjänster.  

• För driften av avseende 
verksamheterna och 
uppdragen ovan, ingår 
förvaltning av fast och lös 
egendom samt annan förenlig 
verksamhet. 

Ekonomiska 
målsättningar i 
ägardirektivet 
VME ska enligt ägardirektiven: 

• Ge en årlig utdelning på 
fjärrvärmeverksamheten på minst 
12 Mkr. Prognosen är att 12 Mkr 
ska kunna delas ut för 2021. 

• Ge en avkastning på totalt kapital 
med 4 % på 
fjärrvärmeverksamheten. 2020 
var avkastningen 3,8%. 

• eftersträva att soliditeten för 
fjärrvärmeverksamheten (justerat 
eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen) i genomsnitt 
under en treårsperiod uppgår till 
minst 20 %. Rapporterad soliditet 
i bokslut 2020 för en treårsperiod 
var 24,4%. 

Resultatbudget 
För 2022 budgeteras skattefinansierad 
verksamhet och VA-verksamheten till 
plus/minus 0kr. Fjärrvärme-
verksamheten budgeteras ha ett 
positiv resultat efter finansnetto om 
20 Mkr. En ökning jämfört med 
budget 2021 med 2 Mkr. 
Omsättningen för avgiftsfinansierad 
verksamhet förväntas öka med 2 % 
jämfört med budget 2021. 

Resultatbudget 2022 (Mkr) 
Köping Rådhus AB 
ägarandel 100% 
Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 365,3 
Verksamhetens kostnader -296,8 
Avskrivningar -42,7 
Finansiella poster -5,8 

Årets resultat 20,0 
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Investeringar  
Bolagets investeringsbehov för år 
2022 uppgår till 14,6 Mkr (63,1 Mkr) 
för fjärrvärmeverksamheten och 21,8 
Mkr (23,9 Mkr) för vatten- och 
avloppsverksamheten.  

VME ansvarar på uppdrag av Köpings 
kommun för investeringar i 
kommunens utemiljö. Dessa 
investeringar beräknas uppgå till 40 
Mkr 2022 (45 Mkr). 

De största investeringsprojekten för 
fjärrvärmen under 2022 är ny 
exploatering i området Ullvi ängar och 
nytt styrsystem till Vimman i Arboga. 

Vatten- och avloppsverksamheten 
kommer under 2022 fokusera på att 
projektera   utbyggnaden av 
anläggningen för Norra mälarstranden 
och planerad exploatering på Ullvi 
ängar. 

Investeringar (Mkr) 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

103,3 189,4 36,4 

Medarbetare  
VME har under 2021 fortsatt försökt 
fylla upp de vakanser som vi har haft 
inom flera verksamheten. Vi har under 
2021 anställt 14 nya medarbetare. Vi 
saknar fortfarande 7 personer. Dessa 
vakanser och ersättningsrekryteringar 
med anledning av kommande 
pensioner hoppas vi kunna rekrytera 
under 2022. Om vi hittar personal till 
ovanstående tjänster förväntas antalet 
tillsvidareanställda öka till 102 under 
2022, vilket kan jämföras med 
medelantalet anställda under 2021 som 
varit 91 st. 

Medarbetare  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
84,8 102,0 102,0 

 

Mälarhamnar AB

Uppdrag 
Mälarhamnar AB har varit verksamt 
sedan årsskiftet 2000/2001 och ägs till 
55 procent av Västerås stad och till 45 
procent av Köpings kommun. Bolaget 
ska genom hamn- och 
terminalverksamhet i Köping och 
Västerås på affärsmässiga grunder 
erbjuda det lokala och regionala 
näringslivet kostnads-effektiva och 
miljömässigt fördelaktiga lösningar 
inom hamn- och terminaltjänster. 

Ekonomiska 
målsättningar i 
ägardirektivet  

• Bolaget ska ge en avkastning 
på lägst 5 procent på totalt 
kapital senast 2016 (beräknas 
som rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i procent av 
summa tillgångar).  I budget 
2022 beräknas avkastningen på 
totalt kapital bli 5 procent.  

• Soliditeten ska senast år 2017 
vara lägst 30 procent (soliditet 
beräknas som justerat eget 
kapital i procent av summa 
skulder och eget kapital). För 
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år 2022 beräknas soliditeten 
uppgå till 58 procent   

• Bolaget ska erlägga en årlig 
utdelning till ägarna om lägst 
700 000 kr, att fördelas mellan 
ägarna utifrån ägarandel.  
Bolaget har budgeterat för en 
utdelning till ägarna om 700 
000 kr. 

Resultatbudget 
För 2022 budgeteras ett positivt 
resultat efter finansnetto om 8,1 Mkr 
(-6,0) en ökning jämfört med budget 
2021 med 14,1 Mkr.  

Den omsättningsutveckling som 
redovisas nedan är det som krävs för 
att bolaget ska leva upp till förväntat 
avkastningskrav. Det innebär en 
avsevärd volymökning relativt tidigare 
år. Mälarhamnar vill med detta än en 
gång påtala vikten av regionalt 
engagemang (politik och tjänstemän) i 
såväl påverkansarbetet kring sjöfartens 
förutsättningar som näringslivets vilja 
att lägga om sin logistik till sjöfart. 

Resultatbudget 2022 (Mkr) 
Köping Rådhus AB 
ägarandel 

45% 

Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 

165,0 

Verksamhetens kostnader -139,6 
Avskrivningar -16,9 
Finansiella poster -0,3 

Årets resultat 8,1 

Investeringar  
Bolagets investeringsbehov för år 
2022 uppgår till 22,7 Mkr (12,4 Mkr). 

Investeringar (Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
20,0 12,4 22,7 

Medarbetare  
Antalet medeltal anställda har under 
2021 minskat trots att orderingången 
varit bättre än föregående år. Inför 
2022 ser vi ökade volymer och behov 
av ökad bemanning inom sälj, kvalitet 
och produktion. Målet är fortsatt att 
verka för ökade volymer och samtidigt 
fortsätta att förbättra marginalerna. 
Medelantalet anställda förväntas öka 
under 2022 till 70 (63) jämfört med 
budget 2021. 

Medarbetare  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
67 63 70 

 

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Uppdrag 
Västra Mälardalens 
Kommunalförbund är ett förbund 
som är bildat mellan fyra kommuner; 
Köping, Arboga, Kungsör och 
Surahammar. Medlemskommunerna 
har lämnat över delar av den 
kommunala verksamheten till 
förbundet. VMKF ansvarar för att ge 

service och tjänster inom flertalet 
verksamhetsområden till fyra 
kommuner dess bolag och förbund. 

Ansvarsområden: 

• IT 

• Systemförvaltning 

• Telefoni 

• Löneadministration 
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• Upphandling 

• Krisberedskap 

• Bidrag och tillstånd 

• Arkivarie 

• Skanning av pappersfakturor 

• Säkerhetssamordnare 

Ekonomiska 
målsättningar i 
ägardirektivet 
Övergripande ekonomimål:  

• Inom VMKF har vi en stabil 
och långsiktig ekonomi och vi 
strävar efter att använda våra 
resurser effektivt.  

Mål 2022 är att VMKF: 

• ska generera ett överskott på 
minst 50 000 kr för året samt  

• att personella och materiella 
resurser ska användas så 
effektivt som möjligt  

Resultatbudget 
För 2022 budgeteras ett positivt 
resultat på 50 000 kr.  

Resultatbudget 2022 (Mkr) 
Köping Rådhus AB ägarandel 44,2% 
Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 105,2 
Verksamhetens kostnader -79,2 
Avskrivningar -25,5 

Kommunbidrag  
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader -0,4 

Årets resultat 0,05 

Investeringar  
För år 2022 beräknas 
investeringsbehovet för IT-utrustning 
att uppgå till 45 tkr. 

Investeringar (Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
29,0 42,0 45,0 

Medarbetare  
Under år 2020 tillhörde 
Räddningstjänsten Västra Mälardalens 
Kommunalförbund men övergick till 
Räddningstjänsten Mälardalen 
årsskiftet 2020/2021.  

Under 2022 kommer antalet anställda 
blir några flera än 2021, dels med 
anledning av att Upphandlingsenheten 
växer och blir flera samt att budget för 
mjuk infrastruktur har beslutats om 
vilket gör att e-tjänsteutvecklare och e-
arkivarie kommer att rekryteras. Under 
året väntas ett flertal pensionsavgångar 
och kompetensförsörjningen kommer 
att hanteras på bästa sätt för att 
undvika mesta möjliga 
kompetenstapp. 

Medarbetare  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
98 65 68 
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Kungsörs Grus AB

Uppdrag 
Bolaget har producerat grus- och 
sandprodukter sedan 1944 och 
bergkrossprodukter sedan 1993. 
Kungsörs Grus AB levererar grus och 
bergmaterial till betong- och 
betongelementindustrin, kommuner, 
vägsamfälligheter, lantbruk och 
entreprenörer. Produkterna används 
bland annat för att tillverka betong, 
bygga vägar och järnvägar, underhålla 
vägar, bygga hus och industrier, 
halkbekämpning, bygga och 
underhålla ridbanor och paddockar. 

Budget  
Resultatbudget 2022 (Mkr) 

Köping Rådhus AB ägarandel 25% 

Resultatbudget 2022 (Mkr) 

Verksamhetens intäkter 
(omsättning) 

47,7 

Verksamhetens kostnader -40,7 
Avskrivningar -0,9 
Finansiella poster -0,03 

Årets resultat 6,1 

 

Investeringar (Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
0,0 0,0 0,0 

 

Medarbetare  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
4 4 4 
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RÄKENSKAPER 
Resultatbudget och plan 

(Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan  
2023 

Plan 
2024 

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

Verksamhetens kostnader -1 977,2 -2 032,0 -2 095,4 -2 127,7 -2 170,1 

Avskrivningar -48,2 -63,3 -61,2 -72,3 -81,3 

Effektivisering 1% av budgetram - - 10,0 0,0 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -1 618,3 -1 700,2 -1 751,5 -1 805,0 -1 856,3 

Skatteintäkter  1 207,3 1 213,1 1 280,2 1 322,6 1 363,2 

Generella statsbidrag och utjämning 495,5 508,5 494,8 479,3 475,9 

Finansiella intäkter 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -5,9 -8,3 -10,2 -11,3 -13,5 

Resultat efter finansiella poster 116,1 13,0 13,4 -14,4 -30,8 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 116,1 13,0 13,4 -14,4 -30,8 
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Kassaflödesbudget och plan 

(Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan  
2023 

Plan 
2024 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 116,1 13,0 13,4 -14,4 -30,8 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 582,3 -80,8 43,3 -285,5 -276,4 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning/minskning periodiserade 
anslutnavg/bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -550,9 0,0 20,0 40,0 30,0 
Ökning/minskning förråd & 
exploateringsfastigheter -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 120,0 -131,0 -262,0 45,0 -152,0 

Kassaflöde från den löpande verksamhet 266,0 -131,0 -185,4 -214,9 -429,2 

         

Investeringsverksamheten         

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -253,5 -89,6 130,0 130,0 130,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringsbidrag till materiella 
anläggningstillgångar 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamhet -248,5 -89,6 130,0 130,0 130,0 

         

Finansieringsverksamheten         

Nyupptagna lån 0,0 288,4 55,4 84,9 299,2 

Amortering av skulder för finansiell leasing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amortering av långfristiga skulder -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2,1 288,4 55,4 84,9 299,2 

         

Bidrag till infrastruktur         

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

         

Årets kassaflöde 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid årets början 272,4 40,0 40,0 40,0 40,0 

Likvida medel vid årets slut 287,8 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Balansbudget och plan 

(Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

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

Materiella anläggningstillgångar 1 469,4 1 778,1 1 552,4 1 632,0 1 729,2 

Finansiella anläggningstillgångar 192,9 372,0 192,9 192,9 192,9 

Summa anläggningstillgångar 1 662,3 2 150,1 1 745,3 1 824,9 1 922,1 

Omsättningstillgångar         

Förråd, lager & exploateringsfastigheter 4,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Fordringar 669,7 180,0 200,0 240,0 270,0 

Kassa och bank 287,8 40,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 961,8 220,4 240,4 280,4 310,4 

Summa tillgångar 2 624,1 2 370,5 1 985,7 2 105,3 2 232,5 

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital         

Årets resultat 116,1 13,0 13,4 -14,4 -30,8 

Resultatutjämningsreserv 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt eget kapital 956,3 979,4 1 101,9 1 115,3 1 100,9 

Summa eget kapital 1 101,9 992,4 1 115,3 1 100,9 1 070,1 

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner 150,7 152,8 180,4 183,8 193,3 

Andra avsättningar 10,6 12,4 11,6 12,6 13,6 

Summa avsättningar 161,3 165,2 192,0 196,4 206,9 

Skulder         

Långfristiga skulder 698,7 686,9 414,1 499,0 798,2 

Kortfristiga skulder 662,2 526,0 264,0 309,0 157,0 

Summa skulder 1 360,9 1 212,9 678,1 808,0 955,2 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 624,1 2 370,5 1 985,4 2 105,4 2 232,2 

      

PANTER & ANSVARSFÖRBINDELSER      

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

Ansvarsförbindelser           
Pensionsförbindelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 559,9 535,7 519,4 502,0 485,0 

Övriga ansvarsförbindelser 1 190,7 1 190,7 1 190,7 1 240,7 1 290,7 
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Driftbudget och plan 

(Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan  
2023 

Plan  
2024 

Styrelse/nämnder      

Kommunfullmäktige 2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 

Kommunstyrelsen 4,4 4,9 5,0 5,0 5,0 

Kommunledningsförvaltning 48,7 52,9 54,9 54,9 54,9 

Teknisk verksamhet 50,5 44,8 46,3 46,3 46,3 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 24,5 24,4 4,1 4,1 4,1 

Räddningstjänsten Mälardalen 0,0 0,0 21,8 21,8 21,8 

Samhällsbyggnad - mark & fastighet  79,9 43,5 43,6 43,6 43,6 

Samhällsbyggnadsnämnden 27,0 27,8 29,7 29,7 29,7 

Kultur och folkhälsonämnden 61,8 60,5 63,8 63,8 63,8 

Vård- och omsorgsnämnden 549,1 625,0 583,1 583,1 583,1 

Utbildningsnämnden 610,2 565,9 643,0 643,0 643,0 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 159,5 163,6 168,4 168,4 168,4 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnden 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 

Valnämnden 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Revisionen 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Finans - Intresseföretag -21,4 -22,7 -23,6 -23,6 -23,6 

Finans - Verksamhetsanknutna kost & intä 10,0 3,3 3,1 3,3 3,3 

Kapitalkostnader exkl finans   84,4 74,5 101,1 114,5 

Summa styrelse/nämnder 1 610,6 1 685,5 1 725,8 1 752,0 1 765,4 

         

Finansiering         

Skatter, generella statsbidrag och utjämning -1 702,8 -1 721,5 -1 775,1 -1 801,9 -1 839,1 

Personalförsäkringar och pension -1,4 8,5 10,1 6,5 11,4 

Räntenetto -6,7 8,3 10,2 11,3 13,5 

Interna räntor -15,8 -25,8 -17,0 -22,5 -26,8 

Anslag för ombudgeteringar, oförutsett, lönereserv 0,0 31,9 32,6 68,5 106,0 

Summa finansiering -1 726,7 -1 698,6 -1 739,2 -1 738,0 -1 734,9 

           

Summa styrelse, nämnder och finansiering -116,1 -13,0 -13,4 14,0 30,4 
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Investeringsbudget och plan  

(Mkr) 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan  
2023 

Plan 
2024 

Kommunstyrelsen      

Kommunledningsförvaltning 0,3 0,8 2,8 2,8 2,8 

Teknisk verksamhet 92,1 45,0 40,0 40,0 40,0 

Samhällsbyggnad - mark & fastighet 136,3 9,0 50,0 50,0 50,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 0,6 3,0 0,3 0,3 0,3 

Kultur & folkhälsonämnd 4,4 4,5 8,6 8,6 8,6 

Vård- & omsorgsnämnden 8,0 6,0 4,8 4,8 4,8 

Utbildningsnämnden 6,3 5,6 8,0 8,0 8,0 

Social- & arbetsmarknadsnämnden 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Investeringsreserv 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Summa investeringar  248,4 89,6 130,0 130,0 130,0 
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