
 

 

 

 

 

 

 

 

KVARTETTEN – BRA FÖR NORRKÖPING 
 

 

 

Halvtidsuppföljning Kvartetten 2014-2016 
 

För mandatperioden 2014-2018 har Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna beslutat att ingå ett samarbete för att politiskt leda Norrköping. Samarbetet 
vilar på en politisk överenskommelse och bygger på gemensamt ansvarstagande som skapar 
stabilitet och förutsättningar för att Norrköping långsiktigt ska utvecklas positivt.  
 
I den politiska överenskommelsen ligger särskild betoning på högkvalitativ skola, värdig vård och 
omsorg samt ett attraktivt Norrköping. Bland annat handlar det om att förbättra skolresultaten 
med särskilt fokus på tidiga insatser. Vi ska utveckla omsorgen för att öka valfriheten, både vad 
gäller innehåll och utförare. Vi ska förbättra kommunens service för att underlätta för företag att 
växa och arbeta med matchning, för att få fler jobb och fler i jobb. Målet är att hela kommunen 
ska växa och få del av tillväxten och öka attraktiviteten att bo, leva och uppleva i Norrköpings 
kommun.  
 
Kommunfullmäktige har under våren 2016 antagit en ny vision för Norrköpings kommun 2035. 
Den beskriver att vi tillsammans ska skapa ett Norrköping som är en färgstark och vacker plats 
som växer på ett hållbart sätt och där det finns skaparkraft i en välkomnande atmosfär. Här 
nedan följer ett axplock av det Kvartetten har hunnit med under första halvlek av 
mandatperioden 2014-2018 för att tillsammans skapa ett bättre Norrköping. 
 
 

För fler jobb och fler i jobb 
”Norrköpings kommun ska vara ett kreativt centrum med varierat näringsliv 
och tydlig kunskapsprofil, där lärande och skaparkraft står i fokus. Barn och 
ungdomar utmanas att utveckla sina förmågor i förskola och skola. ”  
(Ur Norrköpings kommuns vision) 

 
Mindre barngrupper i förskolan 
Utbildningsnämnden har tillsatt medel för att minska barngruppernas storlek i förskolan.  
 
Kvalitetshöjande insatser i skolan 
2015 avsattes 27 mkr till utbildningsnämnden för kvalitetshöjande insatser, för 2016 är det avsatt 
ytterligare 13 mkr, totalt 40 mkr till kvalitetshöjande insatser. Satsningar för ökad personaltäthet 
och läsinlärning i lågstadiet.  
 
100 nya servicetraineeplatser och fler feriejobb 
2016 lades 1 miljon extra på att tillsätta fler feriejobb. 
 
Förstärkt nyföretagarcentrum 
Coachning och start-up utbildningar för de som vill starta egna företag, med särskilt fokus på 
nyanlända personer.  
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Förbättrat näringsliv 
Tack vare ökad dialog med företagen, fler mötesplatser, satsningar på nyföretagande mm 
klättrade Norrköpings kommun i Svenskt Näringslivs företagsranking (plats 160/290, en 
uppgång med 29 placeringar) vilket tyder att arbetet för ett bättre företagsklimat går i rätt 
riktning.  
 
 
Bo i Norrköping 

”Norrköping en kommun passar alla oavsett om man dras till havet, landet 
eller citypulsen. Våra mindre orter är livfulla platser med småstadskaraktär 
som lockar till inflyttning.”  
(Ur Norrköpings kommuns vision)  

 
Ostlänken 
Ostlänken medför bättre pendlingsmöjligheter och en större arbets- och bostadsmarknad. 
Centralt för östgötska regionens del är den ökade kapaciteten och tillförlitligheten i 
järnvägssystemet, framförallt till Stockholm men också mellan Norrköping och Linköping. Det 
står nu klart att den planerade byggstarten i Norrköping sker 2017. För Norrköpings del 
fortskrider planerna med en ny station och nya stadsdelar runt resecentrum och hamnen. 
 
Bostadsbyggande 
Pågår ett arbete för att korta ned väntetider avseende detaljplaner och bygglov. Bostadsbyggandet 
har tagit rejäl fart i Norrköping. För närvarande är det omkring 1200 lägenheter i pågående 
produktion Fördelningen mellan hyres- och äganderätt är relativt jämn. Det är en blandning av 
byggherrar, både stora och mindre aktörer. Genom en prioritering av detaljplaner möjliggörs ett 
stort tillskott av bostäder vilket innebär en beräknad byggtakt om ca 1000 lägenheter/år. 
 
Trygga boenden för äldre 
En avsiktsförklaring har skrivits under med Hyresbostäder för att byggandet av Norrköpings 
första trygghetsboende. Arbete med att bygga fler trygga boendeformer för äldre tillsammans 
med privata aktörer är igång. 
 
Områdesutveckling 
En områdesdelegation har tillsatts för att arbeta med att alla delar av kommunen ska utvecklas 
utifrån sina förutsättningar, främst inom områdena bostadsmiljöer, arbetstillfällen, 
näringslivsutveckling, möjligheten till egenförsörjning och service. 
 
Förbättrade p-möjligheter 
Tekniska nämnden avskaffade p-förbudet ”månadsavstängning” när datumet infaller på en lördag 
och söndag. 
 
 
Värdig vård och omsorg  

”Omsorgen är väl utbyggd och det finns goda möjligheter till egen försörjning 
som ger människor grundtrygghet.”  (Ur Norrköpings kommuns vision)  

 
LOV 
Arbetet med att införa en valfrihetsreform är igång. Senast 2018 ska LOV, Lagen om valfrihet, 
införas inom hemtjänsten i Norrköpings kommun. 
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Socialt utfallskontrakt  
Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health 
Navigator (HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första socialt utfallskontrakt.  
Det primära målet med utfallskontraktet är att förbättra situationen för placerade barn i 
Norrköpings kommun genom att förbättra former för och stöd till placerade barn, samt att 
förbättra skolresultaten för målgruppen.  
 
Integrerad mottagning 
Den 1 april 2016 öppnade den integrerade beroendemottagningen på Vrinnevisjukhuset som är 
en gemensam satsning mellan Socialkontoret och Beroendekliniken i Norrköping. Vi satsar 
gemensamt på en integrerad mottagning med ett lättillgängligt och flexibelt beroendeteam för 
vuxna med missbruksproblem. Teamets huvudsakliga uppgift är att snabbt etablera en kontakt 
med individen, göra en initial bedömning av behoven av stöd- och behandlingsinsatser samt att 
initiera sådana. 
 
Utbyggnadsplan boenden för äldre 
28 korttidsplatser återöppnades på Timmermannen i januari 2015 för att minska antalet personer 
som ligger kvar på sjukhuset trots att de är utskrivningsklara. 
Under 2015 antogs en utbyggnadsplan av särskilda boendeplatser som nu leder till att vi bryter 
trenden av nedläggningar och öppnar minst 175 nya platser redan i början av perioden. Detta 
kommer att leda till att vi snabbare kan möta behovet av särskilda boendeplatser och få bort vår 
kö. 
 
Hemgångsteamet 
Hemgångsteamet är en del av ordinarie verksamhet från och med 2015 för att ge extra vård och 
stöd för patienter som skrivits ut från sjukhuset. Syftet är att öka tryggheten, förbättra 
rehabiliteringen och minska återinläggningarna. 
 
Träffpunkter för äldre 
Arbetet med att utveckla träffpunkterna i kommunen har påbörjats. En verksamhetsutvecklare 
har tillsatts för att förbättra verksamheterna och öka medverkan av ideella krafter. 
 
 
Uppleva Norrköping 

”Kultur-, idrotts-, och nöjeslivet skapar mötesplatser, möjligheter till personlig 
utveckling och rekreation. Utbudet är av högsta klass, med en närhet som 
förstärker upplevelsen för såväl invånare som besökare.” (Ur Norrköpings 
kommuns vision) 

 
Bättre förutsättningar för uteserveringar 
Ett omtag av riktlinjerna för uteserveringarna gjordes under 2015 för att underlätta för krögarna 
att ha uteserveringar. Med en väl avvägd riktlinje som tar hänsyn till såväl näringslivet, 
funktionshinder, framkomlighet, och säkerhet kan fler uteserveringar finnas i Norrköping.  
 
Flyg till München 
En reguljär flyglinje startar den 15 april mellan Norrköping och flygnavet München, vald till 
Europas bästa flygplats 2015. Destinationen och det starka flygnavet ger ett stort värde för såväl 
turism som näringsliv.  
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Festivaler 
Norrköpings Kommun har profileringen inom musikområdet. Under 2015 skrevs det fram ett 
10-årigt avtal med FKP Scorpio för hålla Bråvalla Festival i Norrköping. Utöver det har 
Norrköping Light Festival prytt Norrköping och under februari månad 2015 och 2016 har 
industrilandskapet fyllts av musik och besökare under festivalen Where is the music. 
 
Filmfonden 
Syftet med satsningen Norrköpings Filmfond är att i Norrköping skapa ett hållbart och attraktivt 
filmproduktionsklimat med stor lyskraft lokalt, nationellt och på sikt även internationellt. 
Filmfonden ska berika utbildning och kulturliv. Fonden ska stärka Norrköping som kulturstad, 
utveckla näringslivet i Norrköping och marknadsföra Norrköping. 
 
Priser och utmärkelser 2016 
Välfärdsförnyare: Dagens samhälle korade Årets Välfärdsförnyare vid Stora Samhällsgalan. Det 
sociala avtal, utfallskontrakt som det kallas, som tecknats mellan Norrköpings kommun och 
investeringsbolaget Leksell Social Ventures utsågs till vinnare. 
Hörsalsparken: Två år i rad har Norrköping varit nominerad till Sienapriset för bästa utemiljö. 
Ifjol föll Strömparken på målsnöret, men i år gick det bättre. På Arkitekturgalan avslöjades att 
Sienapriset 2015 går till Hörsalsparken. Hörsalsparken övertygar med en landskapsarkitektur som 
är både gedigen och nyskapande. Med estetisk precision och stor förståelse för platsens 
sammanhang i staden har en vacker och lekfullt kittlande park skapats.  
Katscha: Byggnaden Katscha, mitt i industrilandskapet utsågs till årets bästa fastighetsprojekt på 
MIPIM, Europas största fastighetsmässa. 
Årets idrottsstad: SVT Sport nominerar Norrköping till årets bästa idrottsstad 2016, utses 13 
juli. 
 
 
Övrigt 

- Delade turer för personalen har tagits bort 
- Vi har avsatt 1,5 mkr 2015 och ytterligare 1,5 mkr 2016 för lönebidragsanställningar 
- Pågår ett arbete för att stärka bemötandet i företagare- och medborgarkontakter 
- Förstärkt arbete för att snabba på och få bättre processer genom SESAM 
- Ett nytt servicekontor är på väg att öppnas 
- Öppnat separat servicetelefon för företagare 
- Bredbandsutbyggnaden fortsätter i hela kommunen 
- Områdesutvecklingsgruppen har börjat sitt för att utveckla olika kommun- och stadsdelar 


