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Inledning
Köping har alla förutsättningar att växa till 35.000 invånare. Detta med tanke på Köpings utomordentliga
geografiska läge mitt i Mellansverige med närheten till såväl Västerås, Eskilstuna och Örebro som till
kungliga huvudstaden. Detta också med tanke på att närmare 4.000 personer har sin arbetsplats i Köping
men bor och betalar skatt i andra kommuner.
Denna budget sätter fokus på den viktiga välfärden och på kommunens möjligheter att påverka och
förbättra välfärdens finansiering.

Budgetförutsättningar
Köpings majoritetspartier frångår den praxis i budgetarbetet som tillämpas av staten, regionerna och
kommunerna. Det vanliga är att majoriteten först presenterar sitt förslag till budget. Därefter presenterar oppositionen sina förslag i förhållande till majoritetsförslaget. Det skapar en större öppenhet och en
intressant dialog för att utveckla stat, region och kommun. I Köping avvaktar majoritetspartierna med
att presentera sin budget först vid KS-sammanträdet då också oppositionspartierna presenterar sina
förslag.
Vi ställer oss bakom föreslagna taxor och avgifter. Vi räknar med oförändrad kommunalskatt på 22,16 kr
per hundralapp samt löneökningar på 2,2 procent. Utifrån att Köping 2021-03-31 hade 26.188 invånare
kalkylerar vi med en befolkningsprognos på minst 26.150. Vi avsätter 8,85 mkr till resultatet vilket motsvarar 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Detta ger oss ett reformutrymme på 41, 4 mkr.

Jobb och företagande
Det är köpings 1.700 aktiva företag som ger jobb och skatteintäkter som tryggar vår välfärd. Trots Köpings
utomordentliga geografiska läge med gynnsamma kommunikationsmöjligheter vad gäller bredband, mobiltelefon, väg, järnväg och sjöfart är kommunen idag inte en tillväxt- och inflyttningskommun.
Under 2020 genomförde KD Köping en omfattande företagsturné med timslånga djupintervjuer med 130
köpingsföretagare. Den ledde fram till en företagsrapport med många iakttagelser som till stor del bekräftar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet.
Närmare var tredje företag som fick besök uppgav att de önskat bygga ut, byta till större lokaler eller
bygga nytt men har inte fått någon hjälp av kommunen. En sak som tydligt framkom är att det råder en
utbredd tystnadskultur där företagare undviker att framföra konstruktiv kritik för att inte riskera hamna
på kant med kommunens representanter.
Kommunen måste arbeta medvetet och strategiskt för att stimulera näringsklimatet och samtidigt göra
kommunen attraktiv att flytta till, att bo, bygga, arbeta och leva i Köping.
Det är avgörande att vi i Köping lyckas få fler i arbete samtidigt som vi agerar för att många av de som
arbetspendlar till Köping ska kunna bosätta sig i vår kommun. Köping måste bättre ta till vara den potential som faktiskt finns genom att ha bästa läge mitt i Mellansverige.
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Att bo och betala skatt i Köping
Köping har idag brist på tomter för såväl bostäder som industrier. Därför måste Köping se till att göra i
ordning färdiga, detaljplanerade, men inte låsta tomter, för industri och boende. Då går det snabbare
att komma i gång med byggande utan långa väntetider.
Många i Köping skulle vilja bo nära vatten men alternativen är idag begränsade. Kristdemokraterna har
i en motion föreslagit att Köping likt många andra kommuner snarast möjligt i Översiktsplanen pekar ut
ett antal LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, för att bygga bostäder nära vatten. Ett
större utbud med tillgängliga strandnära tomter skulle även behövas för att öka inflyttningen med fler
som betalar skatt i Köping. Arbetet med utvecklingsplanen för Malmön, som pågått i över tio år, behöver
slutföras.
Köping måste göra det lättare att söka bygglov genom digital e-tjänst samt göra det möjligt för den
enskilde att enkelt följa sitt ärende digitalt. I budgeten har KD prioriterat insatser för att kunna bygga
upp en reserv av byggklara tomter samt påskynda digitalisering av bygglovshanteringen.

Ett trygghetspaket för ett tryggare Köping
En grundläggande rättighet för alla människor som bor och vistas i Köping är att känna sig trygga. Trygghet är den mest grundläggande beståndsdelen i ett gott samhällsbygge och tryggheten infinner sig inte
av sig själv. Det krävs beslut och prioriteringar för det.
Det har skett ett antal rån mot butiker och även privatpersoner i Köpings centrum. Många känner otrygghet när det är stökigt och droghandel pågår. Detta gör att det är färre personer på gator och torg i
centrum både på dagtid och på kvällstid.
De nedlagda butikerna med affärslokaler som gapar tomma i centrum är ett bekymmer. Ingenting skapar
känslan av tillbakagång som tomma lokaler.
Kommunen kan starkt bidra till att skapa liv och rörelse i centrum, genom att flytta in viktiga verksamheter till centrum. Bl.a. skulle en biblioteksflytt kunna skapa en viktig kulturmötesplats i hjärtat av centrum.
Varannan köpingsföretagare anger enligt en mätning gjord av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, att de i ganska hög eller mycket hög utsträckning påverkas av brottslighet/otrygghet,
Det behövs prioriteringar som stärker och säkrar tryggheten för alla som bor och besöker Köping. För
att skapa ett tryggt centrum krävs samarbete mellan kommun, skola, polis, företag, föreningar och föräldragrupper.
Vi anser att det i Köping behöver skapas trygga stråk där belysning och buskage ses över tillsammans
med andra trygghetsskapande åtgärder som kameraövervakning, kommunala centrumvakter och att
efterfråga patrullerande poliser. KD vill att kommunen verkar för att ett lokalt poliskontor etableras i
centrala Köping.
Vi lägger därför ytterligare 3 mkr i ett trygghetspaket för att ta krafttag mot den växande otryggheten
som breder ut sig i vår stad. Vi tar människors oroskänsla på allvar.

13 nya miljoner till äldreomsorgen

Kristdemokraterna har påtalat ett utökat behov av äldreboenden och trygghetsboenden i kommunen,
som köpingsföretagare med fördel skulle kunna bygga och ha driftansvar för. Kommunen bör påbörja
detaljplanerna för att sådana projekt snarast möjligt skall kunna komma igång.
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Coronakommissionens rapport var tydlig kring bristerna i äldreomsorgen i vårt land. Den slog fast att
”arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt
kraftigt minska andelen personal med timanställning”, och även att ”det bör vara ett krav att en sjuksköterska som huvudregel finns på plats på ett särskilt boende dygnet runt under alla veckans dagar”.
Detta är en viktig bakgrund till det förslag till utskottsinitiativ som M, KD och V gjorde i Riksdagens Finansutskott nu under våren, och som fick ett enigt utskott bakom sig. Detta skarpa beslut om en tillläggsbudget i riksdagen innebär från och med 2021 en långsiktig förstärkning av äldreomsorgen med
4,35 miljarder kronor. För Köpings kommun innebär det drygt 13 mkr till de äldre.
Satsningen handlar om 1) ett nytt prestationsbaserat stöd på 2 mdr för att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen 2) Nytt stöd på 300 mkr för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen, 3) Nytt prestationsbaserat stöd på 1 mdr för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen 4) Fler yrkeshögskoleplatser för specialistundersköterskor med 33 mkr med fokus på äldrevård och
demensvård 5) Utökat investeringsstöd på 1 mdr för äldrebostäder.
Dessa medel blir tillgängliga först när regeringen fördelat dem.

Trygg barnomsorg också med familjedaghem
Det är viktigt att barn kan känna tillit och trygghet och att de får förutsättningar att utvecklas. Barn är
olika och har olika behov.
Det behövs en större flexibilitet i utbudet av barnomsorg. Vi ser de enskilt drivna förskolorna som viktiga
alternativ och vi vill lyfta fram att familjedaghem ska erbjudas i större utsträckning. Nya förskolor bör
med fördel byggas nära äldreboenden för att öka kontakten mellan generationer. Förskolan ska i verksamheten ha små förskolegrupper med hög kvalitet.
Kristdemokraterna säger ett tydligt nej till att avveckla Familjedaghemmen i vår kommun. De är viktiga
för valfriheten och för barn med särskilt behov av den lilla barngruppen. Samtidigt motsätter vi oss starkt
tanken på att öka antalet barn i barngrupperna.

Inget socialt utanförskap

Istället för dagens trappstegsmodell, där en hemlös person måste kvalificera sig steg för steg för att få
en bostad, har Kristdemokraterna föreslagit att Köping ska använda ”Bostad först” -modellen., som bygger på insikten att egen bostad är en mänsklig rättighet.
Den hemlöse erbjuds därmed tillgång till en egen bostad, med möjligheter till stödåtgärder. Villkoren är
desamma som för andra hyresgäster. För att skapa en tak-över-huvudet-lösning har KD föreslagit att
det även bör finnas möjligheter till härbärgeplatser som en nödlösning. Dessa kan med fördel tillskapas
tillsammans med andra kommuner.

En bättre skola
Skolplanen för Köpings kommun inleds med orden: ”Köpings kommun strävar efter att bli en av de bästa
skolkommunerna i Sverige”. Lärarförbundets mätning ”Bästa skolkommun” visar att Köping i senaste mätningen ökat i ranking till plats 154 bland 290 kommuner, vilket är glädjande. Men Köping ligger fortfarande
på den nedre halvan, vilket vi inte kan vara nöjda med. Däremot ligger vi på plats 80 när det gäller
andelen godkända elever i grundskolan.
Köping återfinns först på plats 260 när det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning. Orsaken till den låga andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen måste analyseras och åtgärder måste
sättas in för att förbättra situationen.
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Skolresultaten och möjligheten att fullfölja sina studier påverkas i hög grad av hur eleverna mår. KD ser
med stor oro på den upplevda ohälsan bland barn och ungdomar. Här är det viktigt att eleven snabbt får
hjälp och stöd. Vi har föreslagit att en elevhälsogaranti införs med möjligheter att senast nästkommande
arbetsdag komma i kontakt med kommunens elevhälsa genom personligt möte, chatt eller mail.
Skolpersonalens arbetsmiljö får inte ytterligare försämras. Därför ska inte den föreslagna besparingen
på vikarier behöva drabba skolan och särskolan.
Ett sätt att ge de kommunala skolorna större möjligheter att styra över den egna verksamheten och
påverka resultatet, är att skolorganisationen öppnar för intraprenad. Det är en driftform som ger skolan
större ansvar för resultatet av verksamheten.
Köpings fyra majoritetspartier har kommit överens om att kommunen kan ha en positiv inställning till
friskola. För att friskoleverksamhet ska kunna etableras bör kommunen aktivt kontakta fristående utbildningsaktörer för att undersöka intresset att etablera sig i Köping. Vi vill införa aktivt skolval och göra
det enkelt att på kommunens hemsida jämföra skolor för att underlätta valet av skola.

Upphandling och entreprenader

Det finns anledning att överväga hur vi kan få ut mer effekt genom att förändra uppdrag och verksamhet.
Många kommuner har med stor framgång använt sig av entreprenader som alternativ till kommunens
traditionellt förvaltningsdrivna verksamhet. Även Köping skulle på fler områden kunna använda sådana
alternativa lösningar.
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att, i första hand, handla lokalt när kommunen genomför offentlig upphandling med hjälp av LOU, Lagen om offentlig upphandling, Det kan vi göra genom att använda
oss av delad upphandling och skriva in olika ”skallkrav”. På det sättet kan också mindre, lokala företag
inom t ex livsmedel, få en chans att bli leverantörer. Detta skulle ge bättre service och leveranssäkerhet.
Många kommuner har, för att åstadkomma förenklingar och förbättringar, lagt ut olika servicetjänster
som t.ex städtjänster och andra servicetjänster till företag som på entreprenad utför dessa uppdrag åt
kommunen. Det finns en mängd serviceuppdrag som kan komma ifråga men naturligtvis kan inte myndighetsuppdrag läggas ut på entreprenad.
När kommunen konkurrensutsätter den befintliga förvaltningsdrivna verksamheten bryts monopolet, vilket skapar en större mångfald med nya idéer, impulser och perspektiv. Med olika utförare blir det lättare
att jämföra med vad man ger och vad man får, samtidigt som det ger medborgarna större valmöjligheter.

LOV, Lagen om valfrihetssystem

Kristdemokraterna har, tillsammans med Centerpartiet, föreslagit att kommunen med hjälp av LOV, Lagen
om valfrihetssystem, konkurrensutsätter delar av sin egen verksamhet genom att överlåta till brukaren
att själv välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem.
Fördelen med LOV i förehållande till LOU är att i LOV går det enbart att konkurrera med högre kvalitet,
inte med lägre pris. LOV skulle öka valfriheten, mångfalden och kvalitén i vår kommun. Att införa LOV är
en viktig kvalitetsfråga som också ökar Köpings attraktivitet för köpingsborna och för dem som överväger att flytta till kommunen.

Genomlysning av kommunens verksamhet
Samtliga partier i Köping föreslog senast i sina budgetalternativ olika former av genomlysningar, besparingar och effektiviseringar av kommunens verksamhet. Vi angav att det var hög tid att genomföra en
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genomlysning av kommunens verksamhet för att se vad som behöver göras för att minska kostnaderna
och öka intäkterna.
Majoriteten föreslog 1 procent effektivisering medan SD föreslog 0,75 procent. KD föreslog 5 mkr och C
föreslog 1 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med majoritetens förslag att göra effektiviseringar av verksamheterna på 1 procent.
Alla nämnder och förvaltningar har presenterat siffor på sänkta kostnader på 1 procent. Det kan dock
inte anses vara en effektivisering i utbildningsnämndens verksamhet när det föreslås att helt avskaffa
kommunens familjedaghem. En förskoleplats är dyrare än en plats i ett Familjedaghem. Att föra över
barnen från familjedaghemmen till förskolorna innebär i praktiken att barngruppernas storlek ökar och
inte minskar. Inte heller är det effektivt att kräva att skolpersonalen ska springa fortare. Dessa sk effektiviseringar går inte att motivera varken utifrån små eller stora barns behov.
Det är rimligt att kommunen på olika sätt fortlöpande effektiviserar sin verksamhet. För att få till stånd
en mer dynamisk process anser vi att uppdraget till verksamheten fortsättningsvis bör vara att presentera idéer och förslag som ligger på en högre nivån än vad som därefter realiseras i budgeten.
Varje år betalar det svenska välfärdssystemet felaktigt ut cirka 18 miljarder kronor, enligt Delegationen
för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Enligt rapporten är felaktiga utbetalningar främst en
följd av felaktigt lämnade uppgifter. Hälften av dem är medvetet felaktiga. Extra allvarligt är det om
kriminella använder pengarna från fusket, enligt utredningen.
Dessa välfärdsbrott är allvarliga och finns av allt att döma över hela landet. Omräknat till Köpings invånarantal blir siffran 4,71 mkr. Skatteverket har fått i uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att samverka
med ett antal frivilliga kommuner för att minska felaktig folkbokföring.
Det är viktigt att Köping följer upp och har kontroll över sina utbetalningar för att välfärdsfusket ska
kunna stoppas. KD anser att Köping ska anmäla sitt intresse att delta i Skatteverkets pilotprojekt.

Förslag till driftbudget 2022

Sammanställning av förslag till ökade driftanslag 2022

Utgifter (förstärkning jämfört med 2021)

Milj kr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen (inklusive TIB och VIS)
Kommunledningsförvaltningen
VME/Teknisk verksamhet
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnad, mark och fastigheter
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och folkhälsonämnden
Utbildningsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Social och arbetsmarknadsnämnden
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Valnämnden
Revisionen
Totalt

0
0,6
5,5
3,0
0,4
1,1
0,6
3.0
3,8
10,0
9,8
3,0
0
0,6
0
41,4
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Våra prioriteringar av driftsanslag för styrelse och nämnder
Kristdemokraterna bedömer att kommunens möjligheter till förstärkningar 2022 är 41,4 mkr. Vi har till
största delen haft förvaltningarnas önskemål som ledstjärna i vårt budgetförslag. Våra anslag är
ställda i förhållande till 2021 års beslutade budget.
Kommunfullmäktige har i år en budget på 2.875 mkr. De ges oförändrat anslag.
Kommunstyrelsen har i år en budget på 5.034 mkr, inkl. TIB och VIS. De ges oförändrat anslag.
Kommunledningsförvaltningen har i år en budget på 52.904 mkr. Kristdemokraterna anslår +2,5 mkr
kronor bl. a till verksamhetsutveckling via digitalisering och juridisk kompetens i kommunala frågor. Vi
anslår i ett trygghetspaket ytterligare +3 mkr för att öka tryggheten och skapa trygga stråk i Köping.
VME/Tekniska verksamhet har i år en budget på 44.752 mkr. Kristdemokraterna anslår +3 mkr.
Västra Mälardalens kommunalförbund har i år en budget på 3.678 mkr. Kristdemokraterna anslår +0,4
mkr p.g.a fler upphandlingar och att de ska följas upp bättre.
Räddningstjänsten får 1,1 mkr för ökade kostnader i det nya förbundet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mark o fastigheter har i år en budget på 43.463 mkr. KD anslår +0,6
mkr bl.a. till drift och skötsel av ny förskola, utredning kring arbetsmiljö, licens till nya kartsystemet.
Samhällsbyggnadsnämnden har i år en budget på 2.788 mkr. Kristdemokraterna anslår +3 mkr för att
påskynda digitalisering av bygglovshanteringen och digitala detaljplaner för att möta framtidens krav,
samt tillsyn enskilda avlopp mm
Kultur och folkhälsonämnden har i år ett anslag på 60.500 mkr. Kristdemokraterna anslår+ 3,8 mkr för
kulturskolepedagoger, ungcoacher, ungdomsapp, kulturprogram och sommarjobbsverksamhet samt
skötsel av våra idrottsanläggningar (inkl. hyra av arbetsfordon)
Utbildningsnämnden har idag en budget på 625.004 mkr. Kristdemokraterna anslår +10 mkr för bl.a.
förstärkta elevhälsoinsatser, ökade livsmedelspriser, reparations- och underhållsmedel, ökade kostnader för skolskjuts. Dessutom prioriterar vi bl.a. att behålla dagbarnvårdarna till skillnad från tjänstemannaförslaget.
Vård och omsorgsnämnden har i år en budget på 565.881 mkr. Kristdemokraterna anslår +9,8 mkr bl.a.
till att anlita andra som städar de allmänna ytorna på äldreboendena. Det skulle frigöra vårdpersonalen
för mer tid till de äldre. Vi vill inte göra bemanningsoptimering som föreslås som en effektivisering. Förstärkning görs också för ökade lokalhyror.
Social och arbetsmarknadsnämnden har i år en budget på 163.628 mkr. KD anslår +3 mkr för resursförstärkningar inom barn och ungdomsvården. Samt stöd och insatser till barn som upplevt våld.
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har idag 3.797 mkr. Oförändrat anslag
Valnämnden Eftersom det 2022 är valår tilldelas nämnden 0,6 mkr
Revisionen har i år en budget på 0,781 mkr. De ges oförändrat anslag.
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Förslag till investeringar 2022
Skattefinansierade:
Kommunledningsförvaltningen
Teknisk verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltning, mark och fastighet
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur och folkhälsonämnden
Vård och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Social och arbetsmarknadsnämnden
Investeringsreserv
Totalt

Milj kr
2,7
40,0
7,0
0,25
21,5
4,8
8,1
0,4
10,0
94,75

Beslutade, pågående och planerade investeringsprojekt:
Ny skollokal som ersätter Nyckelbergsskolan
Ny förskola
Äldreboende
Reinvesteringsplan
Genomlysning lokaler K&F
Kontorsutredning
Utredning Malmaskolan
Utredning gymnasium
Hamnprojektet
Totalt
Totalt

30,3
3,8
7,3
1,0
0,6
0,6
0,3
0,6
73,3
117,8
212,55

Våra prioriteringar av anslag till investeringar
Kommunledningsförvaltningen tilldelas 2,7 mkr för E-arkiv och E-tjänsteplattform för att möjliggöra
digitaliseringar mm
Tekniska kontoret tilldelas 40 mkr för bl.a. gång- och cykelbanor, upprustning av lekplatser, bollplaner,
trafiksäkerhetsåtgärder bl.a säkrare övergångar bl.a. vid Mc Donalds, asfaltering av gator i Västra
Sömsta, gatu- och vägbelysning (LED), belysning cykelväg till Malmön. Vi vill bevara Kröcklingebron som
gång och cykelbro och överlåta den till samhälligheten.
Samhällsbyggnadsförvaltning, mark och fastighet tilldelas 7 mkr för bl.a. detaljplaneanläggning av
tomter för bostäder och företag, förstärkt underhåll i hamnen och reviderad VA-plan
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 0,25 mkr för arbetsmiljöåtgärder, utrustning mm.
Kultur och folkhälsonämnden tilldelas 21,55 mkr till bl.a. Folkhälsopark, renovering av ishallen, ny belysning av motionsspår, omklädningsrum på Krillan och förråd på IP, belyst motionsspår och ny isbana
med sarg på Hagens IP i Kolsva, musikinstrument, flytt av fågeltornet på Malmön mm
Vård och omsorgsnämnden tilldelas 4,86 mkr för utbyte av vårdsängar och mobila lyftar, nya inventarier till Ekliden samt utbyte av slitna/trasiga möbler på andra boenden, Solskydd på Nordlund mm
Utbildningsnämnden tilldelas 8,05 mkr som har behov av att återinvestera inventarier, byte av inbrottslarm på 3 skolor, kameraövervakning inomhus.
Social och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 0,4 mkr för möbler och teknisk utrustning
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Särskilda uppdrag i budget 2022
Kristdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen ges följande uppdrag:
Att i samarbete med företagen, utarbeta en näringspolitisk utvecklingsplan med tydliga mål för att
förbättra Köpings företagarklimat.
Att verka för ökad inflyttning genom att göra i ordning ett stort antal färdiga, detaljplanerade – men
inte låsta – tomter för industri och bostäder samt i översiktsplanen peka ut ett antal LIS-områden,
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, för att erbjuda boende nära vatten.
Att dra tillbaka planerna på tvångsanslutning av fastigheterna på Norr Mälarstrand till det kommunala
VA-systemet och att vi därmed avstår från att ta upp lån för detta ändamål.
Att skapa ett tryggare centrum genom samarbete med polis, företag, skola, föreningar och föräldragrupper. Vi avsätter 3 mkr som en start av ett trygghetspaket för att kunna ta krafttag mot den
växande otryggheten som breder ut sig i vår stad.
Att genomföra det kommande äldreomsorgslyftet i kommunen som tillkom genom ett M, KD, V-initiativ
i riksdagens finansutskott. Riksdagen har beslutat om en tilläggsbudget på 4,35 mdr, innebär drygt
13 mkr för Köpings del, där vi avvaktar regeringens handläggning av ärendet. Syftet är att bl.a.
minska andelen timanställda och öka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen.
Att se över den generella neddragningen med syfte att förverkliga effektivisering av kommunens
verksamhet genom att behålla kommunens familjedaghem.
Att genom Lagen om valfrihetssystem, LOV, upphandla välfärdstjänster av hög kvalitet i hemtjänsten,
LSS, äldreboenden och trygghetsboenden.
Att analysera orsakerna till den låga andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning och vilka åtgärder som måste sättas in för att förbättra situationen.
Att införa aktivt skolval och undersöka intresset hos fristående utbildningsaktörer att etablera en friskola i Köping.
Att i samarbete med fastighetsägarna omvandla tomma affärslokaler till lägenheter, samtidigt som
kommunen kan flytta viktiga verksamheter, som Biblioteket, till Köpings centrum som därmed blir
en viktig kulturmötesplats i hjärtat av centrum.
Att bjuda in lokala företag till branschråd inför upphandlingar, samt eftersträva delade upphandlingar
som ger möjlighet för fler mindre, lokala företag att kunna delta.
Att tillsammans med statliga aktörer arbeta för att komma till rätta med välfärdsfusket som enligt
beräkningar varje år dränerar våra välfärdssystem på 18 miljarder kronor, vilket omräknat till Köpings kommuns storlek rör sig om 4,71 mkr.
Att välja en mer dynamisk effektivisering av verksamheterna genom att kontinuerligt arbeta fram effektiviseringsförslag, där bl.a. kommunens s.k. overheadkostnader beaktas. Dessa förslag bör ligga
på en högre nivå än vad som därefter realiseras i kommande budgetar.
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