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VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH 
STYRMODELL 
Köpings styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning. Utifrån Köpings vision ”Tillsammans 
skapar vi vår framtid” har kommunfullmäktige beslutat om tre kommungemensamma 
utvecklingsmål, vilka har fokus på samhällsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag beskrivs utifrån reglemente som fastställts av 
kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga 
styrverktyg samt kommunala styrdokument. 

Styrningen av kommunens verksamheter sker genom kvalitetsstyrning, målstyrning och 
ekonomistyrning. Styrningens syfte är att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag utifrån 
perspektiven kvalitet, medarbetare och ekonomi samt att genom prioriterade områden 
utveckla och förbättra verksamheten utifrån givna resurser. 
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KOMMUNGEMENSAMMA 
UTVECKLINGSMÅL 
Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål med ett eller två delmål 
kopplade till sig. Utvecklingsmålen fokuserar på utvecklingen av det lokala samhället och 
demokratin. Genom våra val och handlingar påverkar vi världen, därför har vi kopplat 
utvecklingsmålen till de globala målen i Agenda 2030. De tre kommungemensamma målen 
är: 

• När vi säger tillsammans menar vi det 

• Vi växer med ansvar 

• Det vi erbjuder lockar 

Utvecklingsmål med delmål rapporteras via målsamordnare direkt till kommunstyrelsen. 

Målområde 1: 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 

• Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa 

Målområde 2: vi växer med ansvar 
Hit vill vi: Köping är en hållbar, trygg och inspirerande kommun som ger förutsättningar för 
livskraft 

Delmål 

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

• Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan 

Målområde 3: det vi erbjuder lockar 
Hit vill vi: Köping är 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 

Mer information finns i respektive målområdes handlingsplan.  
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GRUNDUPPDRAG 
Uppdrag och ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, idrott- och 
fritidsverksamheten i kommunen. Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de 
frågor som gäller kultur- och fritidsområdet och stimulera det arbete som bedrivs. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:  

• bibliotek och konsumentrådgivning  

• museum 

• bad  

• anläggningar och hallar  

• föreningsstöd  

• kulturarrangemang  

• kulturskola. 

 

Nämndens grunduppdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 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 
kultur- och fritidsområdet 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. 
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Förvaltningsorganisation 
Nämndens förvaltningsorganisation består av fem verksamhetsenheter och en administrativ 
enhet. Enheten Administration består av funktioner för nämndadministration, 
dokumenthantering, ekonomi, kommunikation, kvalitet och miljö. Dessa funktioner arbetar 
som chefsstöd inom respektive ansvarsområde. 

 

 

Våra viktigaste styrande dokument 
Lagar och förordningar 

• Bibliotekslagen  

• Museilagen  

• Barnkonventionen  

Kommunala styrande dokument 

• Reglementet 

• Biblioteksplanen 

• Mål och budget 

• Policys 

• Ungdomspolitiskt handlingsprogram 

Övriga styrande dokument 

• Regional Kulturplan 

• Nationella kulturpolitiska målen 
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Omvärldsanalys 
Nya krav på kommunikation – en möjlighet och utmaning 
I takt med den snabbt växande och föränderliga digitala utvecklingen förändras även 
informationslandskapet och det tillkommer nya sätt att kommunicera. Kultur- och 
fritidsnämnden kännetecknas av utåtriktade verksamheter, vilket också ställer krav på att vi 
hänger med i utvecklingen och har en väl fungerande kommunikation med Köpings 
kommuns invånare. 

Den allt större tillgången till ny teknik och nya kommunikationsvägar möjliggör för nämnden 
att tänka än mer serviceinriktat. Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett utvecklat 
kultur- och fritidsutbud – digitala lån av medier från våra bibliotek, digital undervisning och 
digitalt museum är några exempel. Samtidigt blir det ännu viktigare att synas på rätt plats, på 
rätt sätt och att vara närvarande i olika forum och kanaler. Det ställer krav på våra 
informationsflöden och kanalval för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på 
snabb, tydlig och transparent kommunikation – ett behov som inte minst varit viktigt att 
bemöta under Coronapandemin då förutsättningarna förändrats snabbt.  

Samtidigt som användningen av digitala lösningar ökar finns det även risk för ett digitalt 
utanförskap för de som inte kan eller vill ta del av den digitala utvecklingen. För att 
förebygga det digitala utanförskapet krävs ökad digital kompetens och andra 
kompensatoriska kanalval bör även användas. Här har bland annat biblioteken en viktig 
funktion för att handleda människor i att nyttja teknikens möjligheter i ett nytt informations- 
och kunskapssamhälle. 

 

En aktiv fritid i nya former och trender inom föreningslivet 
Det svenska och unika föreningslivet, med alla mervärden som det medför, sysselsätter 
fortfarande väldigt många människor men trenden är att fler slutar i allt tidigare ålder och det 
förekommer en vikande trend för engagemang i föreningslivet. Många väljer i stället att 
aktivera sig utanför idrottsrörelsen och eftersöker i allt högre grad flexibla och 
personanpassade former för idrott och fysisk aktivitet på egna villkor. Anpassade, tillgängliga 
och stimulerande arenor och anläggningar för spontanidrott och oorganiserad idrott blir allt 
viktigare för att tillgodose behoven och för att främja fysisk aktivitet. 

Trenden för det vikande engagemanget i föreningslivet innebär samtidigt utmaningar för 
svensk idrott och dess föreningar. Nämnden har en viktig funktion på lokal nivå genom att 
erbjuda ett modernt och effektivt stöd till det lokala föreningslivet som möjliggör för fler 
invånare att kunna ta del av idrottsrörelsen på lika villkor, oavsett ålder eller ambitionsnivå.  

En regional idrottsplan för Västmanlands län, framtagen av Region Västmanland och RF-
SISU Västmanland, förväntas träda i kraft år 2022. Idrottsplanen är en övergripande och 
långsiktig plan som bland annat syftar till att ge vägledning för kommunernas arbete med 
idrott samt skapa samverkan mellan länets kommuner gällande idrott. Planen kommer 
framledes vara ett viktigt styrande dokument för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. 
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Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll 
Region Västmanland presenterade under år 2021 en rapport om skillnader i livsvillkor och 
hälsa i Västmanland1. En särskild lokal utmaning som lyfts fram i rapporten är att andel barn 
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i Köpings kommun är högre i jämförelse med riket 
och länets kommuner.  

Att leva i ekonomisk utsatthet under barndomen kan ha en negativ inverkan på barns 
livsvillkor och hälsa på flera olika sätt. Det kan påverka den fysiska och psykiska hälsan, 
hälsobeteenden, skolresultat och sociala relationer. Barn som lever under ekonomiskt utsatta 
förhållanden har inte heller samma möjligheter att delta i fritidsaktiviteter på lika villkor om 
det innebär en kostnad för familjen. 

Kultur- och fritidsnämnden har ett viktigt uppdrag att mildra effekterna av en ekonomiskt 
utsatt uppväxt genom att göra kultur- och fritidsaktiviteter socialt och ekonomiskt tillgängliga 
för barn. Vi behöver säkerställa barns tillgång till kostnadsfria aktiviteter, eliminera hinder för 
en aktiv och inkluderande fritid och tillhandahålla säkra platser och arenor för 
spontanaktiviteter och rekreation. 

 

Trend och resultat i jämförelse med andra kommuner 
Kulturverksamhet 

I jämförelse med liknande kommuner och samtliga kommuner i Sverige är Köpings 
kommuns invånare något mindre nöjda med kulturutbudet. Över tid ser vi att nöjdheten har 
minskat succesivt i Köpings kommun och i andra jämförbara kommuner. I Köpings 
kommun har indexvärdet2 minskat från 63 till 57 mellan åren 2015 och 2020.  

 
 
  

 
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 
2 Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet, skala 0–100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller 
tycker du om biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och 
konserter?" 
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Nöjd Medborgar-Index - Kultur

Köpings kommun Liknande kommuner, övergripande Alla kommuner

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
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Fritidsmöjligheter 

I Köpings kommun är trenden negativ vad gäller invånarnas bedömning av möjligheten till 
fritidsaktiviteter. Indexvärdet3 har sjunkit från 58 till 56 mellan åren 2015 och 2020 och 
trenden ser liknande ut i jämförelse med liknande kommuner och samtliga kommuner i 
Sverige. I jämförelse med riket och liknande kommuner är Köpings kommuns invånare 
något mindre nöjda med fritidsutbudet. 

 
Idrott- och motionsanläggningar 

Nöjdheten bland Köpings kommuns invånare gällande bedömningen av idrott- och 
motionsanläggningar har ökat något från 2015 till 2020 – indexvärdet4 har stigit från 55 till 
58. I jämförelse med liknande kommuner ligger Köpings kommun på samma värde år 2020, 
de liknande kommunerna har dock inte haft samma positiva trend som Köpings kommun. I 
jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner i Sverige ligger Köpings kommun 
något lägre.  

 
 

 
3 Medborgarnas bedömning av hur möjligheten till fritidsaktiviteter är i kommunen, skala 0–100. Utgår från 
frågorna: "Hur ser du på tillgången till parker, grönområden, natur samt kultur- och idrottsevenemang?", "Hur ser 
du på möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen till exempel sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?" och 
"Hur ser du på nöjesutbudet?" 
4 Medborgarnas bedömning av kommunens idrott- och motionsanläggningar, skala 0–100. Utgår från frågorna: 
"Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid samt utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?" 
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Nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Utrednings- och utvecklingsuppdrag 

Under 2021 genomfördes en utredning av Kultur- och fritidsförvaltningens organisation. I 
samband med organisationsförändringsbeslutet tilldelades förvaltningen ett antal utrednings- 
och utvecklingsuppdrag. Arbetet med dessa uppdrag kommer fortgå under året och 
uppföljningen kommer genomföras i ordinarie uppföljningsprocess.  

Förvaltningen har i uppdrag att fortsatt utreda fastighetsförvaltning och 
lokalförsörjningsplan samt organisatorisk placering av drifttekniker bad. Förvaltningen ska 
även fortsatt utveckla ledning och styrning av förvaltningen, det föreningsstrategiska arbetet 
samt arbeta fram ett politiskt program. 

 

Ett första normalår med Köpings bad & sport i bruk 

Under 2021 kunde Köpings kommuns nya badhus och idrottshall, Köpings bad & sport, 
äntligen tas i fullt bruk. Öppningen av anläggningen skedde senare än planerat på grund av 
Coronapandemin. Anläggningen kan nu hållas öppen utan några särskilda begränsningar och 
ett första normalår med ett nytt badhus och en ny idrottshall i drift väntar. 

Fokus under 2022 kommer vara att få i gång verksamheten fullt ut utifrån ordinarieplanering. 
Målet under året är att öka antalet aktiviteter och höja besöksantalet på badet. Det är också 
viktigt att vi följer ekonomin för att nå en budget i balans som speglar verklighetens behov 
med en högre tillgänglighet och ett utbud för alla, vilket varit en utmaning under 2021.  

För att bli ett attraktivt bad som lockar många behöver vi arbeta för ett levande bad, fullt 
med aktiviteter och händelser. 

 

Biblioteksutveckling med invånarnas behov i fokus 

Biblioteken i Köpings kommun fortsätter utvecklingen med att modernisera verksamheten i 
syfte att göra biblioteken mer användarvänliga. Hur våra invånare vill och kan nyttja 
bibliotek, både fysiskt och digitalt, förändras hela tiden och vi behöver anpassa oss efter 
invånarnas behov och önskemål. Under 2022 kommer vi att göra fler 
medborgarundersökningar och vi börjar med att se över våra öppettider i dialog med 
besökarna. Resultatet blir också en fingervisning om hur behovet av mer öppet i Kolsva ser 
ut. 

Moderniseringen av biblioteksrummet har kommit en bit på väg. Nästa steg i utvecklingen 
vänder sig till barn och unga och framför allt familjen med en helt nybyggd barnavdelning. 
Vi vill att familjen ska se biblioteket som en plats att vara på, en plats att uppleva saker i och 
en plats att tillsammans upptäcka läsglädjen i. 

Båda biblioteken behöver tillgänglighets anpassas utifrån fysiska och kognitiva perspektiv för 
att alla i vårt samhälle ska kunna ta sig till och använda sig av bibliotekets tjänster. En del kan 
vi i verksamheten själva förbättra men några områden faller inom fastighetsägarnas ansvar 
och kräver viss ombyggnation, exempelvis att anpassa handikapptoaletterna till dagens 
standard. 
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Folkbiblioteken har ett tydligt uppdrag utifrån Bibliotekslagen och har alla åldrar som 
målgrupp. Prioriterade grupper är barn och unga samt personer med funktionsnedsättning, 
de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Det ingår 
också i vårt uppdrag att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Idag finns ett stort digitalt 
utanförskap bland våra invånare och där fyller biblioteken en viktig funktion då allt fler 
samhällsinstanser som tidigare varit öppna och behjälpliga stänger ner och hänvisar till 
biblioteken, men det får inte ske på bekostnad av grunduppdrag såsom läsfrämjande och 
arbetet med de prioriterade grupperna.  

Bibliotek i Västmanland har varit ett väldigt lyckat projekt och har nu övergått till 
förvaltning. En representant från varje kommun, i de flesta fall bibliotekschefer, utgör 
styrgruppen som har till uppgift att driva samarbetet, utveckla biblioteken och sätta mål för 
samarbetet. Allt i syfte att stärka bibliotekens roll i regionen och få fler av våra invånare att 
upptäcka och använda våra bibliotek.  

I en alltmer ansträngd budget för kommunerna är det en tuff utmaning för biblioteken att 
hävda sig mot de stora och kostnadstunga förvaltningarna, men vi får inte glömma att 
prioritera bibliotekens verksamhet som består av mer än hantering av böcker. Vi har också 
ett demokratiskt uppdrag som påverkar vår samhällsutveckling och våra invånares framtid.  

 

Köpings stads museer och utställningshall står inför vissa förändringar  

Coronapandemin har under 2020 och 2021 haft en stor inverkan på utställningsverksamhet, 
pedagogik och evenemang, men nu kan Köpings stads museer och utställningshall återgå till 
fysiska evenemang och möten igen. Den inplanerade utställningsverksamheten kommer 
kunna genomföras enligt plan och de större firandena av nationaldagen och midsommar ska 
bedrivas av föreningslivet.  

Arbetet med det nya brandmuseet fortgår och målsättningen är att kunna inviga utställningen 
under våren 2022. Föremålsmagasinet ska även byggas om och i samband med detta behöver 
vi flytta om och flytta ut föremål. Samtidigt förbereds en pensionsavgång inom 
allmänkulturen som kan komma att påverka verksamheten under året. 

 

Kulturskolan utvecklar nya arbetssätt och arenor för att stärka alla barns rätt till 
kultur 

Kulturskolan Köping jobbar, som många andra kulturskolor runt om i Sverige, hårt med att 
nå ut till fler barn och ungdomar. Genom riktad marknadsföring och synlighet/närvaro på 
skolorna i kommunen hoppas vi att kunna öka det befintliga elevunderlaget. Vi fortsätter det 
viktiga arbetet med vår marknadsföring på sociala medier för att nå ut till fler. 

Coronapandemin har satt hinder för många av våra ämnen men Kulturskolan Köping har 
ställ om i stället för att ställa in. Kulturskolans lärare har börjat jobba mer digitalt och nu kan 
vi erbjuda både distans- och fjärrundervisning till de elever som inte kan ta del av vår 
undervisning på plats. På sikt kan detta även vara ett alternativ för att nå fler personer som 
inte bor i tätorten. 

Kulturskolan Köping har en lång tradition av ett nära samarbete med grundskolorna i 
kommunen. Detta måste bibehållas och en fungerande kommunikation med skolledning blir 
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otroligt viktig för att kulturskolan ska ha möjlighet att inkludera alla barn och unga till vår 
undervisning.  

Kulturskolan Köping är en pigg nybliven 75-åring som är väl etablerad i kommunen och är 
lyckligt utrustad med väldigt kompetenta lärare. Alla barn och ungdomar i kommunen ska 
ges möjlighet att ta del av kultur i olika former, både som deltagare och publik. Särskilt 
intressant blir detta nu när barnkonventionen blivit lag. 

Runt om i landet arbetas det med att hitta nya ämnen för att nå ut till nya målgrupper. En 
intressant och naturlig utveckling av Kulturskolan Köpings verksamhet är att starta upp 
gruppundervisning i bild & form som startar upp hösten 2021. 

 

Framtidens föreningsliv  

Framtagandet av det nya föreningsbidragssystemet fortlöper och under året kommer vägen 
fram till implementeringen vara i fokus. För att anpassa oss till framtidens föreningsliv ska 
det nya bidragssystemet kännetecknas av likställighet, tillit och enkel hantering för samtliga 
inblandande parter. Att fortsätta dialogerna med föreningslivet i denna process kommer vara 
av yttersta vikt för en lyckad implementeringsprocess. 

 

Utvecklig av anläggningar för fysisk aktivitet, möten och rekreation 

En utmaning för oss är att se till att våra anläggningar och lokaler är tidsenligt anpassade. Att 
få fler i rörelse är en angelägenhet för hela samhället och nödvändigt för att främja en positiv 
trend med en ökad fysisk aktivitet och en bättre hälsa i befolkningen. Vi har fler 
rekreationsområden som etablerades på 60- och 70-talet, de måste ses över för att öka 
tillgängligheten och attraktionsförmågan gentemot kommunens invånare.  

Under året kommer ett av nämndens större investeringsprojekt vara att påbörja arbetet med 
utvecklingen av Kristinelunds sportfält. Visionen och det långsiktiga målet är att 
Kristinelunds sportfält ska bli en öppen, tillgänglig och jämställd mötesplats för rörelseglädje 
och möten där invånare, oavsett intresse och ålder, kan hitta sin form av rekreation och 
aktivitet. 

Delar av driftansvaret för anläggningar och fritidsområden övergår till Västra Mälardalens 
Energi och Miljö AB från och med den 1 januari 2022, vilket innebär en förändring för 
nämndens verksamheter.  
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Demografi och volymer 
Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Köpings kommun förväntas öka och år 2025 prognosticeras invånarantalet 
till 26 603, vilket är en ökning med 518 invånare i jämförelse med år 2020. I snitt beräknas 
alltså invånarantalet öka med cirka 100 invånare per år. 

Ökningen förväntas bli störst i åldersgruppen 0–19 år samt 65 år+. Inom åldersgruppen 0–
19 år, är det ungdomsgruppen 13–18 år som förväntas öka mest. Inom åldersgruppen 65 år+ 
är det främst de som är 80 år och äldre som förväntas öka mest.  

Den demografiska utvecklingen kan innebära ett högre tryck på Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter, dock bedöms denna ökning vara hanterbar under planperioden. 
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Volymförändring 

Antalet föreningar som söker ordinarie föreningsbidrag varierar normalt mellan åren. Snittet 
dom senaste 6 åren är 122 föreningar/år. Den markanta minskningen mellan 2020 och 2021 
antas bero på pandemin. Vi håller på att utveckla och förändra hela föreningsstödet vilket 
förhoppningsvis innebär att föreningslivet i Köping kommer att fortsätta blomstra och när 
pandemin är över hoppas vi att antalet föreningar som ansöker om bidrag kommer att öka.
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Kvalitetsstyrning 
Verksamhetsperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: Brett och tillgängligt utbud för alla 
Vi skapar förutsättningar för ett rikt, meningsfullt och aktivt fritids- och kulturliv genom en 
god och jämlik tillgång till verksamheter, aktiviteter och ändamålsenliga anläggningar.   

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Nöjd-Region-Index 
Fritidsmöjligheter5 56 57 56 60 

Nöjd-Medborgar-Index 
Kultur6 

61 58 57 60 

Nöjd-Medborgar-Index 
Idrotts- och 
motionsanläggningar7 

57 55 58 60 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Bemötande och service 
Nämndens verksamheter kännetecknas av en god service och ett gott bemötande som bidrar 
till en positiv upplevelse och en känsla av att vilja återkomma till våra aktiviteter, arenor och 
arrangemang.  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Andel besökare som är 
nöjda med bemötande och 
service 

- - - 
Ny indikator 
2022 

Andel föreningar som är 
nöjda med bemötande och 
service 

- - - 
Ny indikator 
2022 

 

 
5 Medborgarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen, skala 0–100 (SCB:s medborgarundersökning) 
6 Medborgarnas bedömning av kulturutbudet i kommunen, skala 0–100 (SCB:s medborgarundersökning) 
7 Medborgarnas bedömning av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, skala 0–100 (SCB:s 
medborgarundersökning)   
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Viktig kvalitetsfaktor: Samverkan med föreningsliv och civilsamhälle 
Vi har en god och utvecklad samverkan med föreningsliv och civilsamhälle vilket bidrar till 
delaktighet, medskapande och utveckling i våra verksamheter med invånarens behov i fokus. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Andel föreningar som är 
nöjda med samverkan  

- - - 
Ny indikator 
2022 

Antal genomförda 
brukardialoger 

- - - 5 
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Medarbetarperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: God arbetsmiljö 
Vi har en god arbetsmiljö som skapar förutsättningar för en trivsam och hälsosam 
arbetsplats.  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Sjukfrånvaro % 3,07 3,76 5,7 4 

Frisknärvaro8 (1–5 dagar9) % 57,5 (14) 53 (25) 32 (15) 50 (20) 

Arbetsrelaterad utmattning - 31,8 - 30 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Tydlig ledning och styrning 
Vi har engagerade ledare som visar tillit och vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt 
sätt. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Ledarskapsindex HME - 88 - 90 

Styrningsindex HME - 74,8 - 80 

 

Viktig kvalitetsfaktor: Engagerade medarbetare 
Vi har engagerade medarbetare som har motivation, energi och handlingsförmåga att driva 
och utveckla nämndens verksamheter.  

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Motivationsindex HME - 80,9 - 83 

Medarbetarkraft  - 73,8 - 75 
 
 

  

 
8 Andel medarbetare utan sjukfrånvaro 
9 Andel medarbetare som haft högst fem dagars sjukfrånvaro under perioden 
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Ekonomiperspektivet 

 
Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer 

Viktig kvalitetsfaktor: God kostnadskontroll 
Vi har god kostnadskontroll över nämndens budget för att uppnå en ekonomi i balans.   

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Riktvärde 

Budgetavvikelse (Mkr) 0,6 1,1 0,2 0 
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Målstyrning 
Kultur- och fritidsnämnden har, utifrån grunduppdraget, identifierat två prioriterade 
områden till 2022 års målstyrning. De prioriterade områdena har identifierats som är särskilt 
viktiga att vidareutveckla för att uppnå en god kvalitet gentemot invånarna. 

De två prioriterade områdena är: 

• Intern och extern kommunikation 

• Intern samverkan 

 

Intern och extern kommunikation 
Nuläge och förutsättningar 

För att bidra till god tillgänglighet till nämndens verksamheter är en väl fungerande 
kommunikation med kommunens invånare en central och viktig faktor. Inom nämndens 
nuvarande kommunikationsarbete finns en avsaknad av ett systematiskt och proaktivt arbete. 
Kommunikationsaktiviteter genomförs och information produceras, dock med bristfällig 
kontroll av informationsflöden och kanalval vilket kan leda till brister i tillgängligheten till 
nämndens utbud och service.  

Vi behöver göra det lätt för våra kommuninvånare att hitta rätt. Vår kommunikation ska utgå 
från användarens behov och våra kanalval ska anpassas till hur vi på bästa sätt kan nå den 
aktuella målgruppen. Utvecklingen av det externa kommunikationsarbetet är även beroende 
av en fungerande intern kommunikation, vilket också kommer inkluderas i det prioriterade 
området.  

 

Målformulering 

Med mottagaren i fokus ska vi, genom lättillgänglig och planerad kommunikation, säkerställa 
att invånarna kan ta del av nämndens utbud av service och aktiviteter. 

 

Strategier 

För att uppnå målet ska förvaltningsgemensamma rutiner, strukturer och planer för 
kommunikationsarbetet arbetas fram.  

 

Intern samverkan 
Nuläge och förutsättningar 

En god intern samverkan är en viktig faktor för att skapa förutsättningar för ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv. Viss intern samverkan förekommer inom Kultur- och 
fritidsnämnden och mellan förvaltningens verksamheter. Dock sker samverkan oftast 
spontant utan någon planering och struktur vilket kan påverka både resursnyttjande och 
kvalité negativt. Många gånger saknas även en samsyn på uppdraget som ska utföras och den 
långsiktiga gemensamma planeringen anses i vissa fall vara bristfällig.   
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För att finna synergieffekter mellan nämndens mångfacetterade verksamheter behöver vi 
tillsammans se över våra samverkansprocesser för att uppnå bästa möjliga kvalité och 
resultat. Med en väl fungerande samverkan skapar vi än bättre förutsättningar att bredda och 
utveckla kultur- och fritidsutbudet i kommunen. 
 

Målformulering 

Med en god och effektiv intern samverkan ska kvalitén av nämndens utbud gentemot 
invånarna öka.  
 

Strategier 

För att uppnå målet ska en förvaltningsgemensam samverkansmodell arbetas fram. 
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Ekonomistyrning 
Analys av resultat 2020 och prognos 2021 
Resultat 2020 + 0,20 Mkr 

Trots många osäkerhetsfaktorer med försenad öppning av Köpings nya bad- och sporthall, 
vilket innebar ett stort intäktsbortfall, så gjorde nämnden ett litet plusresultat. Totalt hade 
hela nämnden en positiv avvikelse på 0,20 Mkr. Överskottet berodde på att färre föreningar 
sökte och blev beviljade föreningsbidrag. Vi hade även vakanta tjänster större delen av året 
inom Kulturskolan, föreningsadministrationen och anläggningsenheten. Ett par längre 
sjukskrivningar samt inställda eller framflyttade aktiviteter innebar också en positiv påverkan 
på det ekonomiska resultatet.  

Prognos 2021 – 1,10 Mkr 

Totalt har nämnden beräknat en avvikelse på -1,10 Mkr. Underskottet beror på uteblivna 
intäkter på grund av Corona, försenad öppning av nya badet samt ökade kostnader för 
lokalvård i framför allt Köpings nya bad- och sporthall. Kostnader i samband med avslut av 
tidigare förvaltningschef bidrar också till det prognostiserade underskottet. Vi har även 
löpande konsultkostnad för tillförordnad förvaltningschef, samt konsultkostnad gällande 
arbetet kring det nya föreningsstödet. Ett antal vakanta tjänster bidrar till att underskottet 
trots allt inte beräknas bli ännu högre. 

 

Nämndens budgetram  
Nämndens budgetram 2022 (Mkr) 
Budgetram 2021 60,49 

Löneuppräkning inklusive PO 0,92 

Utökad ram 3,00 

Effektiviseringar -0,60 

Ansvarsmässiga ändringar -8,45 

Budgetram 2022 55,36 

 

Jämförelse med andra kommuner 
Kostnader för kulturverksamhet 

Nämndens kostnader för kulturverksamhet per invånare10 är något lägre i jämförelse med 
genomsnittet för liknande kommuner och alla kommuner i Sverige. Kostnaden uppgick år 
2020 till 1 222 kronor per invånare i Köpings kommun, jämfört med 1 321 kronor i liknande 
kommuner och 1 294 kronor i samtliga kommuner. Sedan 2015 är trenden den samma för 

 
10 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner inom kulturområdet 
(stöd till föreningar, bibliotek, musikskola) per invånare. Avser stöd till studieorganisationer, allmän 
kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. 
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Köpings kommun, liknande kommuner och samtliga kommuner – kostnaden per invånare 
har ökat något fram till år 2020.  

 
 

Kostnader för fritidsverksamhet 

Kostnaden per invånare för fritidsverksamhet11 är i Köpings kommun något lägre i 
jämförelse med liknande kommuner och något högre i jämförelse med genomsnittet för 
samtliga kommuner i Sverige. År 2020 uppgick kostnaden i Köpings kommun till 1 885 
kronor per invånare, för liknande kommuner uppgick kostnaden till 1 931 kronor och 
genomsnittet för samtliga kommuner beräknades till 1 795 kronor. Även inom 
fritidsverksamheterna ser trenden liknande ut över tid i samtliga kommuner – kostnaden per 
invånare ökar.  

 
  

 
11 Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner inom fritidsområdet, 
dividerat med antal invånare. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. 
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Nämndens driftbudget (Mkr) 
Verksamhet Bokslut 

2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Nämndens 
prioriteringar 

Kultur- och fritidsnämnd 0,26 0,36 0,39  

Konsumentvägledning 0,57 0,60 0,62  

Turistverksamhet -0,01 0,01 0,01  

Allmän fritidsverksamhet 9,32 10,08 9,30  

Kultur- och 
fritidsadministration 4,12 

 
4,52 

 
4,32  

 

Stöd till 
studieorganisationer 1,45 

 
1,45 

 
1,45 

        

Allmän kulturverksamhet 4,59 4,94 5,27 0,30 

Bibliotek 11,43 11,26 11,27  

Kulturskola 7,97 7,66 7,85  

Idrotts – och 
fritidsanläggningar 16,32 

 
14,18 

 
14,87 

 
0,80 

Fritidsgårdar 4,96 5,43 0  

 Summa 60,98 60,49 55,35 1,10 

 

Kommentar driftbudget 

Flera ansvarsmässiga ändringar är beslutade till 2022. Verksamhetsområdet Fritidsgårdar 
med en nettobudget på 7,03 Mkr flyttas över till Social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Ungdomslotsen som ligger under verksamhetsområdet Fritidsgårdar med en nettobudget 
på 0,54 Mkr flyttas över till Kommunledningsförvaltningen. 

Ansvaret för Forum, som ligger under verksamhetsområdet Allmän fritidsverksamhet, 
med en nettobudget på 0,88 Mkr flyttas över till Kommunledningsförvaltningen. 

Den del inom verksamhetsområdet Idrotts- och fritidsanläggningar som avser skötsel av 
kvartersmark/ parkmark kommer att flyttas över till VME, men i skrivande stund är det inte 
klart exakt vilka områden och vilken budget som överförs, vilket innebär att justering av 
driftbudgeten görs vid ett senare tillfälle. 

En ramförstärkning inom verksamhetsområdet Idrotts- och fritidsanläggningar har skett 
med en ökad budget för städkostnader på 0,80 Mkr gällande Köpings bad & sport. Inom 
verksamhetsområdet Allmän kulturverksamhet aviseras en ökad hyra för muséets 
magasinslokaler vilket innebär att en ramförstärkning på 0,30 Mkr blir nödvändig. 

En ramförstärkning har också skett inom verksamhetsområdet Fritidsgårdar, 1,80 Mkr till 
att permanenta verksamheten med Ung coacherna samt 0,10 Mkr till 
sommarjobbsverksamheten för ungdomar i årskurs 9, denna ramförstärkning ingår i de 
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medel som överförs till Social- och arbetsmarknadsnämnden i samband med överflytten av 
verksamhetsområdet. 

 

En ekonomi i balans 

Nämnden har vidtagit följande effektiviseringsåtgärder för att få en budget i balans 2022. 

Att inte arrangera Kulturnatten innebär en besparing på 0,15 Tkr och en minskad budget för 
inköp av konst innebär en besparing på 0,03 Mkr. För att Kulturskolans samtliga kursavgifter 
ska harmonisera med varandra höjs avgiften för kurserna dans, film och teater vilket innebär 
höjda intäkter med 0,06 Mkr. Förvaltningens budget för löpande inköp justeras även med 
0,36 Mkr. Totalt innebär det en effektivisering på 0,60 Mkr per år. 

 
Effektiviseringsåtgärd 
(Mkr) 

Total 
effekt 

Effektivisering per år 
2022 2023 2024 2025 

Kultur- och fritidsadministration 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 

Allmän kulturverksamhet 0,18 0,04 0,04 0,04 0,04 

Bibliotek 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kulturskola 0,24 0,06 0,06 0,06 0,06 

Idrotts – och fritidsanläggningar 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

Fritidsgårdar 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 

 Summa 2,42 0,60 0,60 0,60 0,60 

 

Nämndens investeringsbudget (Mkr) 
Område Bokslut 

2020 
Budget 
2021 

Budget 
2022 

Allmän fritidsverksamhet 0,50   

Allmän kulturverksamhet 0,90  0,30 

Bibliotek 0,30  0,30 

Kulturskola 0,10  0,10 

Idrotts – och fritidsanläggningar 2,40 4,50 7,85 

Fritidsgårdar 0,20   

Summa 4,40  8,55 

 

Kommentar investeringsbudget 

De största investeringarna återfinns inom Idrotts- och fritidsanläggningar där satsningen på 
en Folkhälsopark på Kristinelunds sportfält med en budget på 5,00 Mkr och byte av 
belysning i Skoftestaspåret med en budget på 1,30 Mkr är de största projekten. Inventarier till 
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muséets magasin, bokhyllor till biblioteket och komplettering av Kulturskolans 
instrumentpark är exempel på andra lite mindre investeringar. 

Den del inom verksamhetsområdet Idrotts- och fritidsanläggningar som avser kvartersmark/ 
parkmark samt tillhörande investeringsprojekt kommer att flyttas över till VME, men i 
skrivande stund är det inte klart exakt vilka områden och vilken budget som överförs vilket 
innebär att justering av investeringsbudgeten görs vid ett senare tillfälle. 

 

Taxor och avgifter 
Några justeringar av nämndens taxor och avgifter har skett inför 2022. Samtliga taxor och 
avgifter redovisas i särskilt dokument.   
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RISK- OCH INTERNKONTROLL 
Internkontrollplan 
Kultur- och fritidsnämnden har identifierat risker i sin verksamhet. Identifieringen har skett 
utifrån en genomlysning av vilka risker som kan påverka nämndens verksamheter att nå 
målen i grunduppdraget och/eller att lagar, policys och riktlinjer inte följs.  

Nämnden har utifrån bruttorisklista och riskanalys valt följande två risker till 2022 års 
internkontrollplan. 

 
Granskningsområde
/rutin/process 

Kontrollmoment Riskvärde Åtgärder/ aktiviteter 

Klagomålshantering Kontrollera så att rutinen är 
implementerad i våra 
verksamheter och efterlevs 

15 Se över förvaltningens 
rutin och process för 
klagomålshantering. 

Delegation Kontrollera så att rutinen är 
implementerad i våra 
verksamheter och efterlevs.  

16 Säkerställa att samtliga 
delegater och ersättare, 
genom information och 
utbildning, har god 
kännedom om 
delegationsordningen 
och rutinen för 
redovisning av 
delegationsbeslut.   
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Bilaga 1.Verksamhetsfakta och 
nyckeltal 

Verksamhet Utfall 2019 Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Bibliotek 

Antal besök Kolsva bibliotek 22 838  15 051 22 000 22 000 

Antal besök Köping 
stadsbibliotek 

70 473 56 719 70 000 75 000 

Köpings stadsmuseer och  

utställningshall 

Antal besök Köpings stadsmuseer 
och utställningshall12 

3 577 4 297 4 300 6 000 

Antal skolpedagogiska program 
som tas i anspråk 

- Nytt 
nyckeltal 

- - 

Bad 

Antal besök Malmabadet 18 835 17 114 20 000 20 000 

Antal besök Köpings bad & sport - - 60 000 120 000 

Kulturskolan 

Antal elevplatser  530 510 530 540 

Antal elever i kö 211 204 200 190 

Anläggningar & föreningsstöd 

Antal föreningar som sökt 
ordinarie bidragsansökan  

137 143  102 
(utfall 2021) 

115 

 

 
12 Inkluderar antal besök på Köpings museum, Brandmuseet, Gammelgården, Gammelgårdens café, Nyströmska 
gården samt i programverksamhet och pedagogiska program.  
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