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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 1 – När vi säger ”tillsammans” 
menar vi det 
Hos oss är du alltid välkommen. Vi tycker att mångfald berikar. Alla behövs för att 

med sina unika kvalitéer bidra till vår utveckling. 

Vi är en öppen, jämställd och solidarisk kommun där alla tar ansvar för en bra 

integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare ska känna sig inkluderade i alla 

delar i samhället. På så sätt arbetar vi också tillsammans för en jämlik och jämställd 

folkhälsa. 

Genom delaktighet ökar vi förtroendet för kommunen. Hos oss har kommunens 

invånare inflytande och deras åsikter är högt värderade och tas tillvara. Kommunens 

aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur 

beslut fattas. 

Dialog och offensiv kommunikation är viktiga redskap för kunskapsutbyte och 

förståelse och används aktivt i alla verksamheter. 

 
 

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

 

 

Mål:  
Tillsammans skapar vi förutsättningar för en 
förbättrad och jämlik folkhälsa 
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Organisation 
 

Målsamordnare: David Schanzer-Larsen, förvaltningschef social och 

arbetsmarknad. 

Målkoordinatorer: Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef och Lisa Lassbo, 

Folkhälsostrateg. 

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 1, när vi säger tillsammans menar vi 

det, ska särskilt lyfta insatser för följande mål inom Agenda 2030.  
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Nulägesanalys 

 

Tidigt fastställdes att utvecklingsmålet är viktigt ur flera perspektiv och att det spelar 

en central roll för vår hållbara samhällsutveckling, vår välfärd samt för våra invånares 

välmående och livsvillkor. Länken mellan de två delmålen är kort och de två 

strategiskt, stora och viktiga, områdena demokrati och folkhälsa har ett samband – att 

känna tillit, delaktighet och att ha inflytande i samhället är centrala resurser för att 

uppnå en god och jämlik folkhälsa.  

Arbetet med att utveckla förutsättningarna för en förbättrad och jämlik folkhälsa, med 

goda möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället är ett 

mångfacetterat uppdrag som sträcker sig över större delar av kommunkoncernen. Vi 

som kommun fyller en viktig funktion för att bidra till förbättring inom dessa 

områden då merparten av de insatser, beslut och vägval vi tar har en direkt eller 

indirekt verkan på den lokala folkhälsan och demokratin.  

Genom nulägesanalysen kan vi konstatera att mycket arbete pågår inom nämnderna 

och bolagens grunduppdrag för att främja en bättre folkhälsa, men att det är mer 

sparsamt med aktiviteter kring delaktighet och demokrati. Inom båda delmålen finns 

utvecklingsbehov och utmaningar som är komplexa och beroende av att vi tillsammans, 

genom samarbete och samverkan, arbetar mot gemensamma mål.  

Omvärldsbevakning, lokala utvecklingsbehov och 
utmaningar 

Den genomsnittliga nivån av hälsa i Sverige är i flera avseenden god, dock visar 

resultaten en ökad ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper utifrån bland annat 

socioekonomi, kön, ålder och funktionsvariation. Den nationella utvecklingen vad 

gäller ojämlikhet i hälsa speglas även på vår regionala och lokala nivå i en 

undersökning som publicerades av Region Västmanland 20211. Särskilda lokala 

utmaningar som lyfts fram i rapporten är bland annat att andel barn som lever i 

ekonomiskt utsatta och trångbebodda hushåll i Köpings kommun är högre i 

jämförelse med länets kommuner, vilket kan ha en negativ inverkan på barns 

livsvillkor och hälsa i flera avseenden. 

Samtidigt finns risken att konsekvenserna av pandemin kan komma att påverka 

folkhälsan på både kort och lång sikt till följd av bland annat social isolering, osäkerhet 

på arbetsmarknaden och förändrade ekonomiska förutsättningar. Den hälsoklyfta vi 

redan har kan öka ytterligare mellan olika socioekonomiska grupper och 

konsekvenserna kan kvarstå i många år efter att smittspridningen kommit under 

kontroll. 

 
1 Region Västmanland (2021). Skillnader i livsvillkor och hälsa i Västmanland: https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-
vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/kunskapsutveckling/skillnader-i-livsvillkor-och-halsa-i-vastmanland_webb.pdf 

https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/kunskapsutveckling/skillnader-i-livsvillkor-och-halsa-i-vastmanland_webb.pdf
https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/kunskapsutveckling/skillnader-i-livsvillkor-och-halsa-i-vastmanland_webb.pdf


7 

Vi står även inför utmaningar vad gäller den psykiska ohälsan som ökar i samhället, i 

synnerhet bland barn och unga och främst bland flickor. Samtidigt ökar även den 

fysiska inaktiviteten och färre barn och unga i Köpings kommun lever upp till 

rekommendationen om fysisk aktivitet, vilket kan få konsekvenser på folkhälsans 

utveckling på både kort och lång sikt.  

Vad gäller demokrati-delmålet finns utmaningarna främst i den egna organisationens 

digitala infrastruktur. Den kräver en del investeringar för att Köpings kommun ska 

kunna kliva fram och nyttja alla de möjligheter som det digitala samhället erbjuder när 

det kommer till förbättringar i insyn, service och delaktighet. Vidare finns utmaningar i 

att hitta nya arbetssätt för att göra beslutsprocessen mer transparent. Även här finns 

kopplingar till digitaliseringen, då berednings- och beslutsprocess behöver en högre 

grad av digitalisering för att nå målet om ökad transparens.  

Inom båda delmålen finns en gemensam utmaning – bedömningen är att arbetet kan 

komma att kräva en del resurser på kort sikt. Dock visar forskning att en insats för 

folkhälsan i ett tidigt stadie är en investering i kommunens invånare som kommer att 

betala sig i framtiden. Det som krävs är ett synsätt och en förståelse för att främjande 

och förebyggande insatser är lönsamma över tid och att vi i ett samhälle där vi mår 

bra, och har en hög känsla av tillit och delaktighet, kan ta bättre hand som de som 

behöver samhällets stöd. 

Varför är målet viktigt för Köpings kommun? 

Demokratin utgör grunden för hela vårt samhälle och demokratin är uppbyggd av 

tillit, delaktighet och möjligheten att påverka, vilket är viktiga faktorer för människors 

välmående. Vi finns till för de som bor, lever och verkar i kommunen och det är helt 

avgörande att de vi finns till för har ett förtroende för hela organisationen och våra 

verksamheter för att nå en hållbar samhällsutveckling.  

Att hitta sätt för att gemensamt ta oss an framtida utmaningar är av största vikt för att 

nå social och ekonomisk hållbarhet, men framför allt för att nå ett välmående samhälle 

där människor har jämlika möjligheter till god hälsa, välbefinnande, delaktighet och 

inflytande. För att bli en trygg och välmående kommun behöver vi satsa på 

demokratins och folkhälsans alla faktorer, inte minst på de unga invånarna som är vår 

framtid.  

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

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

Mål Indikator Utfall 
2017 

Utfall 
2020 

Rikt- 
värde 

 PSYKISK HÄLSA 

Tillsammans 
skapar vi 

förutsättningar 
för en 

förbättrad och 
jämlik 

folkhälsa 

Andel invånare 16–84 år 
med bra självskattat 
hälsotillstånd (%) * 

69 66 
Indikatorn 
ska öka 

Andel unga som mår bra 
eller mycket bra (%) 

73,3 66,7 
Indikatorn 
ska öka 

Andel unga med god 
psykisk hälsa (%) 

44 42,8 
Indikatorn 
ska öka 

Andel unga som är ganska 
eller väldigt stressade (%) 

37,7 37,8 
Indikatorn 
ska 
minska 

FYSISK AKTIVITET 
Andel unga som lever upp 
till rekommendationen om 
fysisk aktivitet (%) 

49,5 42,3 
Indikatorn 
ska öka 

KOST 

Andel unga som äter 
frukost dagligen (%) 

49,7 45 
Indikatorn 
ska öka 

Andel unga som lider av 
övervikt (%) 

16,2 16,7 
Indikatorn 
ska 
minska 

Andel unga som lider av 
kraftig övervikt (%) 

6,3 3,7 
Indikatorn 
ska 
minska 

SÖMN 
Andel unga som sover 
mindre än 7 timmar per 
natt (%) 

28,5 30,7 
Indikatorn 
ska 
minska 

ANDTS (alkohol, narkotika, doping och spel) 

Mål Indikator Utfall 
2019 

Utfall 
2020 Riktvärde 

Vi erbjuder 
möjligheter att 
påverka och 

vara delaktig i 
utformningen 
av samhället 

Nöjd inflytande - 
Information  

49 52 Indikatorn  
ska öka 

Nöjd inflytande - 
Förtroende 

37 42 
Indikatorn  
ska öka 

Nöjd inflytande - 
Kontakt 

38 40 
Indikatorn 
ska öka 

Nöjd inflytande - 
Påverkan 

31 36 
Indikatorn 
ska öka 
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Andel unga som druckit 
alkohol minst en gång i 
månaden (%) 

28,5 34 
Indikatorn 
ska 
minska 

Andel unga som någon 
gång använt narkotika (%) 

8,3 9,8 
Indikatorn 
ska 
minska 

Andel unga som röker 
dagligen (%) 

4,2 3,2 
Indikatorn 
ska 
minska 

 

Styrande dokument 

Nedan redovisas viktiga styrande dokument, lagar eller annat som är nära kopplat till 

utvecklingsmålet. 

Lagar Lokala styrdokument Övrigt/Annat 

- Barnkonventionen 

- Diskrimineringslagen 

- Skollagen 

- Socialtjänstlagen 

- Digitaliseringsstrategi 
2022–2027 

- Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram 

- Nationella 
folkhälsopolitiska målet 

- Regional 
utvecklingsstrategi 2030 

- Liv och hälsa ung 
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Önskat läge 2027 

Hit vill vi 

Köpings kommun har en levande demokrati där delaktighet och 

kommunikation bygger tillit 

• Våra kommunmedlemmar har förtroende för den politiska processen 

• Vi är tillgängliga och lyssnar när kommunmedlemmar lyfter synpunkter 

• Våra barn och unga mår bättre i fler avseenden 

• Vi erbjuder goda och jämlika förutsättningar som främjar fysisk, psykisk och 

social hälsa 

• Vi har ett fördjupat folkhälsoperspektiv i organisationen och en tydlig strategisk 

inriktning 

Strategier och vägval 

Barn och unga, har inom båda delmålen, identifierats som en viktig och prioriterad 

målgrupp. Deras samhällsengagemang och hälsa är helt avgörande för Köpings 

kommuns utveckling och framtid, både ur ett demokrati- och folkhälsoperspektiv. 

För att nå vår målbild har följande tre strategier identifierats: 

• Fokus på att öka engagemang och dialog mellan kommunmedlemmar och 

kommun med särskilt fokus på barn och ungas samhällsengagemang 

Demokratin utgör grunden för hela vårt samhälle och demokratin är byggd på 

delaktighet och möjligheten att påverka. Delaktighet och transparens skapar också 

förtroende för Köpings kommun. Att tidigt skapa förståelse och engagemang för 

samhället hos barn och unga skapar förutsättningar för en god demokrati även i 

framtiden. 

 

• Ett utökat och integrerat folkhälsoperspektiv 

För att nå en jämlik och god hälsa behövs en tydlig, långsiktig strategisk styrning 

samt att det främjande och förebyggande perspektivet genomsyras och prioriteras 

i kommunens verksamheter. För att det ska kunna bli verklighet krävs ett utökat 

och integrerat folkhälsoperspektiv i samtliga led.  

 

• Trygga och goda uppväxtvillkor – med särskilt fokus på barn och ungas 

psykiska hälsa 

Barn och ungas uppväxtvillkor har en stor inverkan på det kommande livets 

beteenden, levnadsvanor, attityder och hälsa. Med ett särskilt fokus på psykisk 

hälsa vill vi bryta den negativa trenden då en god psykisk hälsa under uppväxten 

lägger grunden för ett fungerande vardagsliv, skolframgång och en ökad 

framtidstro.  
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Aktiviteter 

Strategi: Fokus på att öka engagemang och dialog mellan 
kommunmedlemmar och kommun med särskilt fokus på 
barn och ungas samhällsengagemang.  
 

Aktivitet 1 

Förstudie E-förslag 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Att hitta ett sätt att få fler kommunmedlemmar att engagera sig i den 
politiska beslutsprocessen genom e-förslag. 

Mål: Ta fram förslag på hur e-förslag skulle kunna fungera som ersättning 
för medborgarförslag. 

Ansvarig  Utförare  

Kommunledningsförvaltningen Kommunsekreterare, strateg från 
Kommunledningsförvaltningen 

Tidsplan 

Start: Q4 2022 

Slut: Q2 2023 

 
 

Aktivitet 2 

Förstudie kontaktcenter 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Att utreda hur vi kan göra det lättare för kommunmedlemmar att få 
hjälp med sina frågor/ärenden genom ett kontaktcenter. 

Mål: Utreda möjligheten att starta kontaktcenter i Köpings kommun. 
Förslag på organisation och process för uppstartande.  

Ansvarig  Utförare 

Kommunledningsförvaltningen Kommunikationsstrateg i samverkan 
med strateger på 
Kommunledningsförvaltningen 

Tidsplan 

Start: Q3 2022 
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Slut: Q2 2023 

 

 

Aktivitet 3 

Kommunens beslut i korthet 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa ett intresse och förståelse för beslut tagna i KS 

Mål: Sammanfatta beslut tagna i KS på ett kortfattat och enkelt sätt. 

Ansvarig Utförare (roll/samverkansgrupp) 

Kommunledningsförvaltningen Kommunsekreterare tillsammans 
med kommunikatör 

Tidsplan 

Start: Q4 2022 

Slut: - 

 

 

Aktivitet 4 

Interaktiva kartor 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Öka kommunmedlemmarnas förståelse för beslut och känsla att de 
påverkar kommunens utveckling. 

Mål: Utveckla användandet av interaktiva kartor för att skapa förståelse 
och engagemang för beslut. 

Ansvarig  Utförare  

Kommunledningsförvaltningen Informationsdesigner på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
dialog med kommunsekreterare och 
kommunikatör 

Tidsplan 

Start: Q3 2022 

Slut: - 
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Aktivitet 5 

Rådgörande omröstningar till exempel för tema på lekplatser 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa delaktighet i utformningen av den offentliga miljön 

Mål: Arrangera omröstningar när till exempel tema för lekplatser ska 
bestämmas 

Ansvarig  Utförare 

VME Gatu- och parkchef 

Tidsplan 

Start: Q2 2022 

Slut: Q2 2024 

 

Aktivitet 6 

Information om hur kommunen fungerar 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa förståelse för den politiska processen 

Mål: Skapa informationsmaterial kring besluts- och valprocessen för att 
skapa transparens 

Ansvarig Utförare 

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen 

Tidsplan 

Start: Q1 2022 

Slut: Q4 2022 

 

Strategi: Ett utökat och integrerat folkhälsoperspektiv 

Aktivitet 7 

Framtagande av styrdokument för folkhälsofrågorna 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa en tydlig, gemensam och långsiktig inriktning för det 
strategiska folkhälsoarbetet 
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Mål: Att stärka folkhälsoperspektivet i hela organisationen med avsikt att 
utveckla och skapa förutsättningar för en god och jämlik folkhälsa utifrån 
lokala utvecklingsbehov och utmaningar  

Ansvarig  Utförare  

Kommunledningsförvaltningen Strateg från 
Kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med berörda 
förvaltningar och Region 
Västmanland 

Tidsplan  

Start: Q1 2022 

Slut: Q1 2023 

 

Aktivitet 8 

Fastställa och implementera ANDTS-handlingsplan 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa förutsättningar för ett förbättrat och samordnat förebyggande 
ANDTS-arbete med en hållbar och långsiktig struktur 
 
Mål: 
• Tillgången till ANDTS-produkter ska minska 
• Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDTS 
• Antalet barn och unga som börjar använda NDT eller debuterar tidigt 

med AS ska successivt minska 
• Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende 

av ANDTS ska successivt minska 
• Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar 

och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet 
• Antalet personer som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras 

bruk av ANDTS ska minska 

Ansvarig  Utförare  

Kommunledningsförvaltningen Utpekade 
förvaltningar/roller/grupper i 
ANDTS-handlingsplanen 

Tidsplan  

Start: Q2 2022 

Slut: - 
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Aktivitet 9 
Coronapandemins effekter på folkhälsan 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Att nogsamt följa pandemins effekter och konsekvenser på 
folkhälsan på nationell, regional och lokal nivå 

Mål: Att genom ett proaktivt arbete förebygga risker som kan komma att 
påverka folkhälsan negativt på kort och lång sikt 

Ansvarig Utförare 

Kommunledningsförvaltningen Strateg från 
Kommunledningsförvaltningen 

Tidsplan  

Start: 2022 

Slut: - 

Strategi: Trygga och goda uppväxtvillkor – med särskilt 
fokus på barn och ungas psykiska hälsa 

Aktivitet 10 

Utreda det suicidpreventiva arbetet i kommunen 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Skapa en bättre uppfattning om det suicidpreventiva arbetet i 
kommunen samt att kartlägga nuläget vad gäller förekomst av suicid, 
suicidförsök och utmaningar 

Mål: Föreslå inriktning för hur det preventiva arbetet kan förstärkas för att 
främja psykisk hälsa och förebygga suicid/psykisk ohälsa 

Ansvarig Utförare 

Kommunledningsförvaltningen Strateg från 
Kommunledningsförvaltningen  

Tidsplan 

Start: Q3 2022 

Avslut: Q2 2023 
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Aktivitet 11 

Förstudie YAM 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Utreda möjligheten att implementera det hälsofrämjande 
programmet YAM (Youth Aware of Mental health) i kommunens 
högstadieskolor  

Mål: Ta fram förslag till hur ett arbete med YAM kan organiseras. Detta vad 
gäller användning av metoden, utbildning, stödfunktioner, ekonomi med 
mera 

Ansvarig Utförare  

Kommunledningsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen 

Strateger från 
Kommunledningsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen med tillsatt 
arbetsgrupp 

Tidsplan 

Start: Q2 2022 

Slut: Q2 2023 

 

Aktivitet 12 

Implementering av Dans för hälsa 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Erbjuda en förebyggande insats till unga tjejer med återkommande 
psykosomatiska symptom 

Mål: Förebygga förekomsten av psykisk ohälsa och stärka psykisk hälsa hos 
unga tjejer  

Ansvarig Utförare 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Två utbildade instruktörer från 
Barn- och ungdomsenheten och 
Kulturskolan i samverkan med 
Utbildningsförvaltningen 

Tidsplan 

Start: 2022 

Slut: - 
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Aktivitet 13 

Workshop – Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Identifiera hur vi kan mildra effekterna av en ekonomiskt utsatt 
uppväxt 

Mål: Skapa gemensamma insatser för att främja jämlika uppväxtvillkor som 
kan mildra effekterna av en ekonomiskt utsatt uppväxt 

Ansvarig  Utförare 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

Utsedd arbetsgrupp 

Tidsplan 

Start: 2022 – när fysiska möten är möjliga 

Slut: - 

 

Aktivitet 14 

“En väg in” för barn och unga 

Syfte/mål med aktiviteten 

Syfte: Utreda förutsättningarna att använda Ungdomsappen i större skala  

Mål: Skapa en gemensam kommunikationsplattform (en väg in) som är 
tillgänglig, anpassad och skapad efter barn och ungas behov 

Ansvarig Utförare 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen  

Barn- och ungdomsenheten i 
samverkan med 
Kommunikationsenheten  

Tidsplan 

Start: 2022 

Slut: - 

 

Aktivitet 15 

Hälsofrämjande måltider 

Idag finns evidensen att våra matvanor till stor del ligger som grund till den 
ohälsa som idag sprider sig i samhället både fysiskt och psykiskt, med de 
måltider som serveras i kommunens regi kan vi påverka folkhälsan på ett 
positivt sätt. Genom Måltidsenhetens “Gröna Tråd! som skall främja en 
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hållbar framtid genom måltiden utifrån att den både har ett utbildande 
syfte, samt en direkt påverkan på vårt dagliga mående genom att vi jobbar 
enligt livsmedelsverkets riktlinjer för hälsosamma måltider. 

Syfte/mål med aktiviteten 

Kort sikt: 
• Ge ett bättre verktyg för hälsosamma måltider i kommunens 

organisation 
• Tydliggöra det pedagogiska uppdraget i måltiden utifrån 

folkhälsoperspektivet 
• Skapa en tydligare Måltidsprofil mot hållbara måltider 
• Ge en tydligare förståelse i kopplingen mellan våra matvanor och vår 

hälsa 

Lång sikt:  
• Att kopplingen till våra matvanor och hälsa genomsyrar all verksamhet i 

kommunen  
• En starkare hälsoprofil på kommunen 
• En hälsosammare befolkning i kommunen 

Ansvarig Utförare 

Utbildningsförvaltningen Måltidsenheten 

Tidsplan 

Start: 2022 

Slut: - 
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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 är under uppstart 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 2022. 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 1- När vi säger tillsammans menar vi det.  

 
Mål 1 bidrar med följande aktiviteter till fokusområdet: 
 

Aktivitet 16 

Samordning av fokusområde Kristinelunds sportfält  

Syfte/mål med aktiviteten 

Samordning av aktiviteter utifrån alla tre målområden i syftet att bidra till 
utvecklingen av folkhälsoparken ur flera perspektiv.   
 
Fler aktiviteter utifrån målområdets två delmål tillkommer efterhand.  

Ansvarig  Utförare 

Projektledare: Folkhälsostrateg Samtliga målområden i samverkan 
tillsammans med kultur och fritid.  
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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 

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 1 bidrar med följande aktiviteter till fokusområdet: 

 

Aktivitet  
Inga aktiviteter kopplade till fokusområdet har tagit fram. Aktiviteter 
tillkommer efterhand arbetet fortgår.  

 


