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Allé i Dåvö



Linfält i Himmeta



De mål som presenteras här 
har Kommunfullmäktige 
fastställt för 2020-2027



Rådhuset och gamla apotekshuset vid stora torget



Köping är den välkomnande och trygga kommunen med närhet till mycket. 

Vi som bor, lever och verkar här tar ansvar för och bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi 
agerar för gemenskap med ärlighet och lyhördhet. Vi får vara delaktiga i beslut som rör oss, vi har 
tillit till varandra och är stolta över att bo i Köpings kommun. Här tar vi tillvara på den mindre 
kommunens fördelar, vi skapar goda miljöer och trygghet med kvalitet som vi är stolta över.

Vi som arbetar inom kommunen ser till att de politiska besluten blir verklighet. Genom vår 
verksamhet följer vi invånaren genom livets alla skeden. Vi har många yrken och kompetenser, och 
våra arbetsdagar kan se väldigt olika ut, men målet är alltid detsamma – att göra skillnad för dem 
som bor här. Och det gör vi tillsammans.

Vi som är politiker tar gemensamt ansvar för att kommunen utvecklas åt rätt håll. Med vårt 
engagemang står vi rustade för att möta framtida utmaningar så att vi som bor och verkar i 
kommunen ska få ett bekvämt, tryggt och utvecklande liv.

”TILLSAMMANS
  SKAPAR VI VÅR
  FRAMTID”

vår målbild



TRE UTVECKLINGSMÅL FÖR DEMOKRATI
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål 
kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och 
demokratin. Vår ambition till 2027 är att vara en av Sveriges bästa kommuner inom respektive 
utvecklingsmål.
 
GRUNDUPPDRAG FÖR VÄLFÄRD OCH SERVICE
Utöver utvecklingsmålen har varje verksamhet sina egna mål. Dessa kallar vi för grunduppdrag. 
Grunduppdraget ansvarar respektive nämnd eller styrelse för. 

Syftet med grunduppdraget är att säkerställa utvecklingen och styrningen av kommunens 
välfärds- och servicetjänster, så att vi kan leverera bästa möjliga kvalitet. Grunduppdraget utgör 
den största delen av kommunens verksamhet, och handlar om allt från att bedriva skola och 
barnomsorg till att ge stöd och hjälp till våra äldre invånare. Inom grunduppdraget gör nämnden 
eller styrelsen egna prioriteringar och sätter mål för just sina områden.

AGENDA 2030 FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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, titta på symbolerna vid 
respektive målområde. 



Ströbohög i december



VÅRT ENGAGEMANG 
SPEGLAS I 
VÅR SERVICE

Köpings kommun är en 
attraktiv arbetsgivare som 
levererar största möjliga kvalitet 
för givna resurser

grunduppdraget



Grunduppdraget består av de uppdrag som kommunfullmäktige fördelat till nämnden eller 
bolaget. Det regleras även av den lagstiftning som styr verksamheten och de styrdokument 
som kommunen beslutat om. Helt enkelt kärnan i det vi ska göra. I grunduppdraget hittar du 
det vi som kommun ska leverera.

Men vi ska inte bara leverera - vi ska göra det med kvalitet och service. 

Eftersom vi är övertygade om att kvalitet uppstår i mötet går vår väg till bra kvalitet genom våra 
kompetenta och engagerade medarbetare som har rätt kunskap för sitt arbete. 

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare arbeta för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god 
social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Vi arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet. Vi ska ha ledare som fungerar som kulturbärare 
i förbättring, förändring och medskapande. Ett bra ledarskap lägger grunden till förmågan att 
både attrahera och behålla medarbetare.



NÄR VI SÄGER 
’TILLSAMMANS’ 
MENAR VI DET

Köpings kommun har en levande 
demokrati där delaktighet och 
kommunikation bygger tillit

utvecklingsmål 1

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

mål
Tillsammans skapar vi 
förutsättningar för en för-
bättrad och jämlik folkhälsa



AGENDA 2030

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.



VI VÄXER
MED ANSVAR

Köping är en hållbar, trygg 
och inspirerande kommun 
som ger förutsättningar 
för livskvalitet

utvecklingsmål 2
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



Kommunen vill växa. Och vi växer med ansvar.

Vi skapar attraktiva, trygga och inspirerande boendemiljöer där våra 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 stads-
utveckling tar vi hänsyn till grönområden, biologisk mångfald och vattenresurser och ser till 
att skapa möjlighet för hållbara transporter såsom gång och cykel.

AGENDA 2030



DET VI 
ERBJUDER
LOCKAR

Köping är en kommun där 
människor och företag vill 
etablera sig och växa, och där 
kompetens både finns och skapas

utvecklingsmål 3

mål
Vi skapar bra förutsättningar 
för näringslivet genom 
kompetensutveckling, service 
och myndighetsutövning



För att säkerställa Köpings kommun som attraktivt för näringslivet, och som en levande stad, 
arbetar vi för att ständigt förbättra företagsklimatet.

Barn behöver vårdnadshavare som är delaktiga i samhällslivet. Ett framgångsrikt och dynamiskt 
näringsliv skapar sysselsättning som i sin tur ger självständighet, trygghet och goda förebilder. 
För ungdomar och unga vuxna är möjligheten att se vägar till ett självständigt liv en viktig 
motvikt till negativa influenser och ett pressande samhällsklimat.

Företag väljer Köpings kommun som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande 
eftersom Köping är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och 
växa. Våra insatser för att gynna företagsklimatet sker genom tillitsfull samverkan, och har fokus 
på praktiska åtgärder.

Genom tätt samarbete med näringslivet hjälper vi till att ta fram den kompetens och infra-
struktur som framtiden efterfrågar.

AGENDA 2030



Köpings kommun 2019
www.koping.se/mal

KMV vid Köpingsån


