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Tre utvecklingsmål för demokrati 

Köpings kommun har tre gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på 
samhällsutveckling och medborgarperspektiv. ”När vi säger tillsammans menar vi det” 
”Vi växer med ansvar” och ”Det vi erbjuder lockar”. Vår ambition till 2027 är att vara 
en av Sveriges bästa kommuner inom respektive utvecklingsmål.  
Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen. 
Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen. 

Utvecklingsmål 2 – Vi växer med ansvar  
Köping ska vara en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar 

för livskvalitet.  

Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar. Vi skapar attraktiva, trygga och 

inspirerande boendemiljöer där vara invånare trivs och mår bra. Där det finns 

förutsättningar för en meningsfull fritid och där den stadsnära naturen och parkerna 

bidrar till livskvalitet.  

När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Här utvecklas 

hela kommunen tillsammans. Hos oss tar alla verksamheter ansvar för att minska vår 

miljöpåverkan. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, 

byggande, energi och livsmedel. I vår stadsutveckling tar vi hänsyn till grönområden, 

biologisk mångfald och vattenresurser och ser till att skapa möjlighet för hållbara 

transporter såsom gång och cykel. 

 
 

 

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

 

 

Mål:  
Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad 
klimatpåverkan 
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Organisation 
 

Målsamordnare: Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef  

Målkoordinatorer: Christer Nordling, VD/teknisk chef och  

Pia Lindahl, miljöstrateg. 

Agenda 2030  

Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, därför har vi kopplat 

utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030.  

Syftet med agendan är att lösa klimatkrisen och förverkliga mänskliga rättigheter 

genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred 

och rättvisa.  

Agenda 2030 består av 17 övergripande mål. Mål 2, vi växer med ansvar, ska särskilt 

lyfta insatser för följande mål inom Agenda 2030.  
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Nulägesanalys 

Nedan finns en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras 

utifrån utvecklingsmålet. SWOT-analysen har påverkat utformandet av strategier och 

aktiviteter inom utvecklingsmålet. 

Styrkor 

• God tillgång till natur- och rekreationsområden, även i stadsnära lägen 

• Kommunal mark för exploatering    

• Välskötta kommunala parker och planteringar   

• Storregional arbetsmarknad genom närhet till större städer 

• Nära till allt - ett enkelt vardagsliv och cykelavstånd till allt  

• Bevarad äldre stadsdel 

• Stadsnära vatten 

• Bra tillgång till gratis parkeringar  

• Stor andel odlad mark 

• Skogar och fiskevatten 

Svagheter 

• Marknaden gör att byggaktörer har svårt att bygga flerfamiljshus i Köping    

• Lågt trygghetsvärde i SCB:s attitydundersökning 2019   

• Lokal kollektivtrafik saknas  

• För få bostäder intill järnvägsstationen   

• Inte tillräckligt stort för att ha ett komplett utbud gällande kultur, handel, 

aktiviteter 

• Behov av uppdaterade styrdokument internt på miljöområdet 

Möjligheter 

• Närhet till Mälaren   

• Billigare boende än närliggande större städer 

• Inre hamnen   

• Goda möjligheter till pendling  

• Ny etablering av företag   

• Logistiknav  

• Gröna och blå områden samt stråk med natur-och rekreationsvärden t.ex. å-

stråket och inre hamnen  

• Miljöfrågor och gestaltad livsmiljö är områden som engagerar  

• Kommunen har stor möjlighet att verka för hållbar utveckling genom att ställa 

krav vid upphandling 
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Hot 

• Den lokala handeln har det tufft   

• Sämre tillgång till tågkommunikation 

• Konjunktursvängningar 

• Klimatförändringar (översvämningar, torka etc.)  

• Förlust av biologisk mångfald 

• Naturkatastrofer (skogsbränder, ras) 

• Förorening av vatten 

• Ränteförändringar  

• Minskad efterfrågan på bostäder 

• Pandemier och andra sjukdomsutbrott 

 
Vägledande indikatorer 

Till målområdet hör några vägledande indikatorer som är beslutade tillsammans med 
målen. Indikatorerna enbart mäter inte vår framgång eftersom vi som kommun inte 
ensamma har rådighet över alla mätvärden.  

Indikatorerna används som en temperaturmätare som vi följer för att se att vi är på 

rätt väg i vårt målområde. 

Delmål 1: Vi skapar förutsättningar för fler bostäder och arbetar för 
en trygg och attraktiv livsmiljö. 
 

 
 

Mål Indikator 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 Riktvärde 

Vi skapar 
förutsättningar 

för fler 
bostäder och 
arbetar för en 

trygg och 
attraktiv 
livsmiljö. 

Trygg utomhus i 
området där du 
bor när det är 
mörkt ute, 
andel(%) 

 

65% 60% Indikatorn ska öka 

Oro för att bli 
utsatt för 
våldsbrott eller 
hot om våld, 
andel (%) 

 

62,6% 63,2% 
Indikatorn ska 

minska 

Oro för att 
drabbas av 
inbrott i hemmet, 
andel (%) 

 

68,3% 68,3% 
Indikatorn ska 

minska 

Bostäder totalt, 
antal/1000 inv. 

508 509  Indikatorn ska öka 



8 

Delmål 2: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad 
klimatpåverkan. 

 

 
 

 
1 Avser animaliska svenskproducerade livsmedel 
2 Avser mätaren på Stora gatan 
3 Avser mätaren vid Hökartorget, uppsatt under 2020 
4 Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det 
totala utsläppet av växthusgaser. Källa: Kolada 

Mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Vi arbetar aktivt 
för en hållbar 

miljö och 
minskad 

klimatpåverkan. 

Energianvändning 
per m2 i kommunens 
lokaler 

196,41 191,9 
Indikatorn 
ska minska 

Antal 
solcellsanläggningar 

3,41 4,25 
Indikatorn 
ska öka 

Andelen ekologiska 
livsmedel inom 
måltidsenhetens 
verksamhet 

32,6 33,5 
Indikatorn 
ska öka 

Andel 
svenskproducerat 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet1 

76,48 80,37 
Indikatorn 
ska öka 

Andel miljöbilar i 
kommunen 

12,3 49,4 
Indikatorn 
ska öka 

Antal cykelresor 82 2952 315 7693 
Indikatorn 
ska öka 

Koldioxidutsläpp  
(Ton CO2- 
ekvivalenter/invånare) 

12,49 4 - 
Indikatorn 
ska minska 
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Önskat läge 2027 

Arbetet med utvecklingsmålet ska göra kommunen till en hållbar, trygg och 

inspirerande kommun som ger förutsättningar för livskvalité.  

Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar genom att skapa attraktiva, trygga och 

inspirerande boendemiljöer där vara invånare trivs och mår bra. Genom att skapa 

förutsättningar för en meningsfull fritid och stor tillgång till stadsnära natur och parker 

bidrar kommunen till förutsättningar för god livskvalitet.  

När kommunen växer skapas nya möjligheter till ekonomisk tillväxt. Det ställer krav 

på insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel men också 

att vi tar vi hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till 

att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel. 

Valda strategier 

För att nå ovanstående önskat läge har följande fem strategier tagits fram.  

• Köpings kommuns attraktivitet stärks. 

• Vi gör det lätt att leva hållbart. 

• Vi skapar socialt hållbara och attraktiva stadsdelar som erbjuder hög trygghet och 

miljöer med livskvalité. 

• Kommunen växer effektivt och balanserat med hållbar markanvändning. 

• Utveckla kommunens tätorter - Kommunens tätorter utvecklas genom satsningar 

på Köpings stadskärna och utveckling av god gestaltning av byggnader och 

offentlig miljö. 

Motivering till strategier  

Utvecklingsmålet innehåller särskilt fokus på attraktiva livsmiljöer, trygghet och 

hållbarhet vilket gör att målet är brett. Strategierna är valda för att inbegripa de olika 

perspektiven som finns inom ramen för utvecklingsmålet och syftar till att gynna hela 

kommunen. 
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Aktiviteter 

För att uppnå målet har ett antal aktiviteter för målområdet tagits fram. Aktiviteterna 

kopplas till de framtagna strategierna och fördelas till förvaltningar, bolag, grupper 

eller specifika verksamheter där de genomförs och följs upp enligt samma process 

som den övriga verksamheten.  

Strategi: Köpings kommuns attraktivitet stärks 

Attraktiva livsmiljöer skapas genom socialt hållbara och attraktiva stadsdelar som 

erbjuder hög trygghet och miljöer med livskvalité. Aktiviteter inom detta 

strategiområde kan exempelvis vara satsningar på trygghetsskapande åtgärder i 

samband med satsningar för grönområden och stråk. För att skapa attraktiva 

stadsdelar och miljöer med livskvalité är relevanta aktiviteter att utveckla arbetet med 

att värna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i våra parker och grönområden.  

Ytterligare aktiviteter är att utveckla och värna gröna och blå områden och stråk med 

natur- och rekreationsvärden (tex. å-stråket, eller det blå-gröna stråket från inre 

hamnen till Norsa hagar).  

 

Aktivitet 1 

Satsa på gångstråk längs vattnet till Norsa hagar 

Syfte/mål med aktiviteten 

Förbättrad säkerhet för gångstråket söder om järnvägen från 

stationsområdet och drygt 1200m öster ut. Gångstigen mellan grusvägarna 

är i dagsläget igenvuxen. Ökad trygghet och rörelse längs gångstråket 

Ansvarig  Utförare  

Kommunekolog, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunekolog 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

VME-Driftavdelning  

 

Aktivitet 2 

Vision grön-blått stråk från Big Inn till inre hamnen 

Syfte/mål med aktiviteten 

Flerårig satsning på å-promenaden, ett av kommunens vackraste 

promenadstråk. Centralt belägen med närhet till vatten, vacker natur och 

historiska byggnader knyter den ihop Köpings centrum med 

småbåtshamnen. Värdefulla synpunkter har kommit in från allmänheten 

under kommunens trygghetsvandringar. Upprustning av bryggor, stödmurar, 
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ny parkbelysning och översyn av växtlighet ingår i den planerade 

renoveringen. 

I större utsträckning tillgängliggöra vattennära område och öka rörelse 
genom staden. 
Förslaget är att skapa ett attraktivt och tryggt sammanhängande gångstråk 
som sträcker sig från inre hamnen norrut genom Köping längs vattnet. Ökad 
rörelse av människor genom staden via ett välskött rekreations- och 
grönområde med hög tillgänglighet syftar till att öka den upplevda 
tryggheten.   

 

Ansvarig  Utförare  

VME VME 

 

Strategi: Vi gör det lätt att leva hållbart 

Ett hållbart samhälle med låg miljöpåverkan, där samhället är klimatanpassat och där 

det är lätt för kommuninvånare att leva ett hållbart liv är ett tryggt och attraktivt 

samhälle. 

Kommunen kan vara en föregångare genom att arbeta för att minska sin egen 

miljöpåverkan, arbeta för att samhället är klimatanpassat samt skapa hållbara lösningar 

i samhällsplaneringen.   

För att vara en föregångare inom området behöver kommunen ändra arbetssätt där de 

idag har stor miljöpåverkan. De områden som är identifierade som viktiga områden att 

arbeta med är infrastruktur, byggnation, konsumtion, livsmedel, kemikalieanvändning, 

frisk luft samt att bevara och främja ekosystemtjänster och att klimatanpassa 

samhället. 

Aktivitet 3 

Framtagande av övergripande hållbarhetsprogram  

Syfte/mål med aktiviteten 

Syftet är att ta fram ett kommunövergripande program för kommunens 
arbete med hållbar utveckling. 
Aktiviteten bidrar till samtliga mål inom Agenda 2030. 
 

Ansvarig (ansvarig för planering, 

genomförande och uppföljning av aktiviteten) 

Utförare (roll/samverkansgrupp) 

Miljöstrateg Kommunens hållbarhetsgrupp 
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Aktivitet 4 

Minskad klimatpåverkan  

Syfte/mål med aktiviteten 

Minska kommunens klimatpåverkan i linje med Sveriges mål om ett 

klimatneutralt samhälle 2045. 

Ansvarig  Utförare 

Miljöstrateg Miljöstrateg samt berörda parter 

 

Aktivitet 5 

Energiplan 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte med aktiviteten är att ta fram en aktuell plan för tillförsel, distribution 

och användning av energi enligt Lagen om kommunal energiplanering 

(1977:439). 

Ansvarig Utförare  

Miljöstrateg Miljöstrateg, expert inom 

energiområdet samt berörda parter 

 

Aktivitet 6 

En grönare kommun 

Syfte/mål med aktiviteten 

Öka den biologiska mångfalden samt kommuninvånares tillgång till 

grönområden 

Ansvarig Utförare  

Miljöstrateg Kommunens ekolog, miljönätverk samt 

berörda parter 

 

Aktivitet 7 

Klimatanpassningsplan 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syftet med en klimatanpassningsplan är att strukturera och stödja arbetet 

med anpassning av kommunen och dess verksamheter till klimatets 

förändringar, idag och på längre sikt. 
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Ansvarig  Utförare  

Miljöstrateg Miljöstrateg samt berörda parter 

 

Aktivitet 8 

Klimatanpassning 

Syfte/mål med aktiviteten 

Bidra till kommunens anpassning för att hantera konsekvenser orsakat av 

klimatförändring. 

Ansvarig  Utförare  

Miljöstrateg Miljöstrateg, samt berörda parter 

Strategi: Vi skapar socialt hållbara och attraktiva stadsdelar 
som erbjuder hög trygghet och miljöer med livskvalité 

Aktiviteter inom detta strategiområde kan exempelvis vara satsningar på 

trygghetsskapande åtgärder i prioriterade bostadsområden och på allmän plats. För att 

skapa attraktiva stadsdelar och miljöer med livskvalité är relevanta aktiviteter att 

utveckla arbetet med att värna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i våra parker 

och grönområden. Man kan även genom stadsplanering verka för blandad bebyggelse 

samt goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter. Ett exempel på detta är att 

utveckla folkhälsoparken på Kristinelunds sportfält. 

 

Aktivitet 9 

Embrace 

Syfte/mål med aktiviteten 

Löpande erhålla information om trygghetsfrågor inom kommunen från 
Embrace att använda som underlag till det fortsatta arbetet med 
trygghetsfrågor.  

Samverkan i brotts och trygghetsskapande arbete 

Ökad trygghet inom Köpings kommun 

Ansvarig  Utförare  

Säkerhetschef, 

kommunledningsförvaltningen 

kommunledningsförvaltningen 
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Strategi: Kommunen växer effektivt och balanserat med 
hållbar markanvändning 

På en strategisk nivå är förslag på aktiviteter att arbeta för att värna om 

ekosystemtjänster vid ny och ändrad markanvändning, öka kommuninvånarnas 

kunskap om ekosystemtjänster i kommunen samt framtagande av en 

klimatanpassningsstrategi relevanta.  

 

Aktivitet 10 

Samverkan om exploateringsfrågor 

Syfte/mål med aktiviteten 

Ökad samverkan och organisation inom exploateringsfrågor. 

Målet är förbättrad samverka i exploateringsfrågor som är en förutsättning 

för att kunna växa med ansvar. 

Förbättrade framförhållning inför kommande exploatering. 

Ansvarig  Utförare  

Målsamordnare och 

målkoordinator delmål 1  

SBF 

VME  

 

Aktivitet 11 

Våtmark Sömsta  

Syfte/mål med aktiviteten 

Anläggande av 2 ha våtmark med promenadstig runtom. 

Ansvarig  Utförare  

Kommunekolog, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Våra gemensamma fokusområden 

Vi blir bättre när vi gör saker tillsammans! Det gäller även inom målarbetet.   

Därför jobbar vi med gemensamma fokusområden där alla mål samlas kring ett 

bestämt område under en period.  

På så vis får vi mer effekt av vårt arbete och målen bidrar med det 

kommunövergripande perspektivet. Fokusområdena kan variera över tid.  

Arbetet med fokusområden startades upp under 2022. Ansvaret för respektive 

fokusområde ligger på det mål som området ligger närmast innehållsmässigt. 

Målsamordnaren som har ansvar för fokusområdet utser en projektledare som arbetar 

med att samordna aktiviteterna mellan målen och mot aktiviteter som sker inom 

grunduppdragen. Nedan redovisas kort de fokusområden som vi har valt att arbeta 

med 2023. Eftersom arbetet är i en uppstartsfas kan aktiviteter tillkomma.  

Fokusområde: Kristinelunds sportfält 

Fokusområdet syftar till att bidra till utveckling av en folkhälsopark på Kristinelunds 

sportfält och att genom stöd till projektet inom grunduppdraget uppnå ett bättre 

resultat ur perspektiven; delaktighet, folkhälsa, miljö, trygghet och attraktivitet.  

Kultur och fritid driver projektet inom grunduppdraget där man bland annat har sökt 

och beviljats stöd från Boverket för utveckling av parken.  

Fokusområdet tillhör målområde 3- Det vi erbjuder lockar!  

 
Mål 2 bidrar med följande aktiviteter till fokusområdet: 
 

Aktivitet 12 

Utvecklingen av folkhälsopark  

Syfte/mål med aktiviteten 

Bidra till utvecklingen av folkhälsopark genom expertis kring ekologiska 

frågor samt trygghetsaspekter. 

Ansvarig (ansvarig för planering, 

genomförande och uppföljning av aktiviteten) 

Utförare (roll/samverkansgrupp) 

Folkhälsostrateg, målområden Kultur och fritid i samarbete med 

andra aktörer 

Fokusområde: inre hamnen 

Fokusområdet syftar till utveckling av inre hamnen samt stråket från Köpings centrum 

till hamnområdet. Inre hamnen är ett långsiktigt projekt som med stöd av 
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fokusområdet kan utvecklas till en populär mötesplats för alla.  

Genom fokusområdet appliceras perspektiv som delaktighet, folkhälsa, miljö, trygghet 

och attraktivitet till utvecklingen av området.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och VME driver projektet inom grunduppdraget.  

Fokusområdet tillhör målområde 2- Vi växer med ansvar.  

Mål 2 bidrar med följande aktiviteter till fokusområdet: 

Strategi: Utveckla kommunens tätorter - Kommunens tätorter 
utvecklas genom satsningar på Köpings stadskärna och utveckling 
av god gestaltning av byggnader och offentlig miljö 

Ovanstående strategi syftar till att stärka den offentliga miljö och dess utformning, för 

att säkerställa den offentliga utsmyckningen. Det kan även vara att planera för 

boendeformer som det idag råder brist på som exempelvis trygghetsboende, 

markbostäder i hyresrättsform och större stadsradhus.  

Vidare är utveckling av Köpings stadskärna till att gå mot en mer kvällsekonomi en 

aktivitet inom detta område. Inom ramen för detta kan kulturutbudet öka.    

Detta strategiområde kan ha aktiviteter så som att knyta ihop Köping, Malmön, 

Arboga och Kungsör i en cykelled/promenadstråk och bostadsutbyggnad i attraktiva 

bostadslägen. 

Aktivitet 13 

Samordning av fokusområde inre hamnen  

Syfte/mål med aktiviteten 

Samordning av aktiviteter utifrån alla tre målområden i syftet att bidra till 

utvecklingen av inre hamnen ur flera perspektiv.   

 

Fler aktiviteter utifrån målområdets två delmål tillkommer efterhand.  

Ansvarig (ansvarig för planering, 

genomförande och uppföljning av aktiviteten) 

Utförare (roll/samverkansgrupp) 

Projektledare: konsult VME Samtliga målområden i samverkan. 

 

Aktivitet 14 

Utveckling av inre hamnen  

Syfte/mål med aktiviteten 

Genomförande av nödvändiga åtgärder för att öka säkerhet och trygghet 

inom inre hamnen 

Ansvarig Utförare 
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/VME 

 

Fokusområde: Kommungemensamt kontaktcenter- Nytt 
2023 

Fokusområdet syftar till att utreda möjligheten att införa ett kommungemensamt 

kontaktcenter. Genom ett kommungemensamt kontaktcenter kan vi öka 

tillgängligheten och förbättra servicen genom att skapa en väg in till kommunens alla 

tjänster.  

Fokusområdet tillhör målområde 1 – När vi säger tillsammans menar vi det. 

Mål 2 bidrar med följande aktiviteter till fokusområdet: 

Aktivitet  

Inga aktiviteter kopplade till fokusområdet har tagits fram. Aktiviteter 

tillkommer efterhand då arbetet fortgår.  

 

 


