
Budget 2021 och plan 2022-2024 
Norrköpings kommun

instagram.com/norrkopings_kommun

facebook.com/Norrkopingskommun

norrkoping.se



Budget 2021
och plan 2022-2024

Utdebitering 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunen 21,75 1 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75

Regionen 10,70 10,70 10,70 10,70 11,55 11,55

Summa kommunalskatt 32,45 32,45 32,45 32,45 33,30 33,30

Förändring från föregående år 0,50 0 0 0 0,85 0

1  Skattehöjning med 0,50 procentenheter vilket gav ett tillskott på cirka 134 mnkr för år 2016.  
 För 2021 motsvarar en höjning av skatten med 0,50 procentenheter cirka 154 mnkr.
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Beslut1

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1  Kommunfullmäktige fastställer

 1.1  skattesatsen för år 2021 till 21,75 procent,

 1.2  det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till  
  driftbudget och investeringsbudget för år 2021 samt 
  resultatplan och investeringsplan för åren 2022-2024,

 1.3  de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för 
  år 2021 för respektive nämnd samt plan för respektive  
  nämnd för åren 2022-2024,

 1.4  avkastningskrav 2021 och ekonomisk plan 2022-2024 för  
  bolagskoncernen enligt ägardirektivens finansiella mål,

 1.5  förväntade krav på värdeöverföring senast i bokslut 2021 
  till Norrköping Rådhus AB från Hyresbostäder i 
  Norrköping AB med 18 700 000 kr, Nodra AB med 
  6 900 000 kr samt Norrköpings Hamn AB med 
  20 400 000 kr, 

 1.6  förväntade krav på utdelning till Norrköpings kommun 
  senast i bokslut 2021 från Norrköping Rådhus AB med 
  ett belopp om 74 000 000 kr för att nå planerat  
  finansnetto,

 1.7  att en eventuell kommande medfinansiering i samband 
   med Ostlänkenprojektet ska tas som en kostnad i resultat- 
  räkningen det år medfinansieringsavtal tecknas och att ett  
  eventuellt negativt balanskravsresultat till följd av detta ej 
   behöver återställas utifrån kommunallagens bestämmelser  
  om synnerliga skäl, då nivån på det egna kapitalet efter 
   det att medfinansieringen genomförts bedöms ligga på en  
  tillfredsställande nivå,

 1.8  att ett eventuellt negativt balanskravsresultat orsakat av 
   ekonomiska konsekvenser, lägre intäkter och/eller högre 
   kostnader, på grund av coronaviruset ej behöver återställas 
   utifrån kommunallagens bestämmelser om synnerliga 
  skäl, då nivån på det egna kapitalet efter det att  
  konjunkturfonden använts bedöms ligga på en  
  tillfredsställande nivå,

 1.9  uppdrag till kommunstyrelsen att i ägardirektiven till  
  Norrevo och Hyresbostäder skriva in att förnybara  
  energikällor ska anslutas vid ny- och ombyggnation,

 1.10  uppdrag till alla nämnder att i uppdragsplaner och 
  bolagens ägardirektiv ställa krav på att kommunens 
  samtliga verksamheter har handlingsplaner som 
   beskriver hur ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030 
  ska höjas. Dessa ska uppdateras årligen och rapporteras på  
  bokslutsdagen, årsstämmodagen och lämnas som en  
  rapport till kommunfullmäktige,

 1.11  uppdrag till alla nämnder att stimulera till ansökningar  
  om medel från sociala investeringsfonden för  
  integrations insatser som bidrar till att ungdomar blir  
  godkända i grund- och gymnasieskola, samt erbjuds  
  meningsfulla fritidsaktiviteter,

 1.12  uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en översyn  
  av Norrköpings kommuns avtal med koppling till regional  
  samverkan med syfte att minska kommunens kostnader,

 1.13  uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en ny uppdrags- 
  beskrivning för kommunens näringslivsarbete, med mål  
  att prioritera uppdraget och resurserna mot strategiska  
  frågor,

 1.14  uppdrag till kommunstyrelsen att stödja utvecklingen  
  av ett flertal företagskluster, och att särskilt redovisa arbetet 
   med logistikkluster, besöksnäringskluster, visualiserings- 
  kluster, tryckt och organisk elektronikkluster samt  
  pappers- och träkluster till kommunfullmäktige i   
  november 2021,

 1.15  uppdrag till kommunstyrelsen att utreda hur kommunen  
  bäst kan stödja etablering av kunskapsintensiva företag och  
  startups i Norrköping.

2 Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget  
  om 4 104 325 kr till partistöd

 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd  
  om 91 000 kr,

 2.2 fastställa mandatstödet till 36 315 kr per mandat,

 2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv  
  ungdomsförening ett grundstöd om 6 900 kr,

 2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan 
  till 2 757 kr per mandat,

 2.5 notera fördelning av partistödet för år 2021 enligt bilaga 1.

3 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att  

 3.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i 
   brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av   
  kommunfullmäktige,

 3.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före  
  det budgetår, för vilket anslaget har beviljats.

4 För 2021 fastställer kommunfullmäktige den övre gränsen för 
 nyupptagande av lån för kommunen till 2 500 000 000 kr.

5 Kommunfullmäktige medger samhällsplaneringsnämnden rätt  
 att inom anslaget för markförvärv förvärva fastigheter till ett  
 värde av högst 25 000 000 kr och sälja fastigheter till ett värde  
 av högst 25 000 000 kr vid varje tillfälle.

6 Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätten att  
 besluta om förhyrningar där hyreskostnaden under   
 kontraktstiden understiger 10 000 000 kr.

1 Handlingar som tillhör budget 2021-2024 har diarienummer KS 2019/1474. 

KOMMUNSTYRELSEN

Lars Stjernkvist (S) 
kommunstyrelsens ordförande

Eva-Britt Sjöberg (KD) 
kommunalråd 

Karin Jonsson (C) 
kommunalråd 

Reidar Svedahl (L) 
kommunalråd 
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ANSVAR I EN  
FÖRÄNDERLIG TID

Exakt vilka effekter som Coronakrisen kommer att 
ha på ekonomin i Norrköping har fortfarande varit 
oklart under framtagandet av kommunens budget för 
2021, men med tanke på att en procents minskning av 
skatteintäkterna motsvarar närmare 100 miljoner kronor 
är det lätt att inse den lokala dramatiken. 

Mot den här bakgrunden är det svårt att utforma 
en detaljerad budget i ett tidigt skede. Kvartettens 
målsättning har istället varit att fastslå en strategi 
som anger en politisk inriktning och ekonomiska 
prioriteringar som är möjliga att förhålla sig till i 
ett långsiktigt perspektiv. Delar av innehållet, bland 
annat rörande skatteintäkter och statsbidrag, kommer 
emellertid att behöva preciseras i en tilläggsbudget 
senare under året när pandemins verkningar har kunnat 
kartläggas tydligare.

För att dämpa den ekonomiska oron i kommunens 
verksamheter och lindra de mest uppenbara effekter som 
viruspandemin haft på det globala konjunkturläget, är 
det vår avsikt att nu dra fördel av den konjunkturfond 
som Kvartetten bidragit till att bygga upp under flera 
goda av år av tillväxt i Norrköpings kommun. 

Vår bedömning är att medel från konjunkturfonden 
kommer att behöva tillföras till budgeten både 2021 och 
2022. Målsättningen är sedan att från och med 2023 
kunna avsätta medel till ett överskottsmål, med sikte på 
att det uppnådda överskottsmålet 2024 åter ska utgöra 
två procent som andel av kommunens skatter och bidrag. 

I Budget 2021 fördelas medel för att verksamheter, 
medarbetare och kommuninvånare så snabbt och 
säkert som möjligt ska kunna återgå till en vardag efter 
krisen. Efter att ha kompenserat nämnderna för ökade 
priser, löner och volymer samt sådana kostnader som 
kommer av att kommunens invånarantal fortsätter 

växa, har Kvartetten valt att framför allt prioritera tre 
särskilt utvalda områden. De innebär att kommunen 
ska behålla ett fortsatt fokus på förbättrade skolresultat, 
möta de ökade behoven orsakade av Coronakrisen samt 
utveckla ett mer strategiskt näringslivsarbete för att stärka 
Norrköpings näringsliv för framtiden.

Fortsatt fokus på förbättrade skolresultat 
Under de senaste åren har de genomsnittliga betygs-
resultaten i Norrköpings skolor förbättrats i flera på 
rad följande mätningar. Att kommunens barn och 
ungdomar får en bra start i livet och tillgodogör sig 
nya kunskaper genom sin utbildning är en avgörande 
fråga för Norrköpings framtid, och därför är det av allra 
högsta vikt att den positiva utvecklingen håller i sig. 
Kvartetten är fast besluten att ge Norrköpings skolor 
bästa möjliga förutsättningar även år 2021, och därför 
undantas utbildningsnämnden från de högre krav på 
effektiviseringar som föreligger flera av kommunens 
övriga nämnder.

Under kommande år fortsätter också arbetet med att 
minska skillnader mellan enskilda skolor i kommunen. 
Varje elev har rätt till att få uppnå sin fulla potential 
oavsett vilken skola man går på, och det gör likvärdig 
utbildning till en av utbildningsnämndens allra viktigaste 
frågor. 

Hantering av ökade behov efter Coronakrisen 
När pandemins mest akuta läge har lagt sig och riskerna 
för smittspridning börjar avta kommer också särskilda 
stödinsatser att krävas för dem som drabbats allra hårdast 
av Coronakrisen. Det innefattar bland annat stöd till 
elever som missat undervisning och omskolningsåtgärder 
för personer som har tvingats byta jobb. Som redan 
nämnts är skolan ett högt prioriterat område i årets 
budget, och under 2021 och 2022 tillförs också fem 
miljoner extra per år utöver volymökningar för att 
förstärka vuxenutbildningen i Norrköpings kommun. 

Inte någon gång i modern tid har en så hastig ekonomisk tillbakagång inträffat likt den som utspelat sig under 
våren 2020. Coronakrisen har fått Sveriges BNP att falla kraftigt och varje procents nedgång innebär drygt  
50 miljarder kronor mindre till landets samlade ekonomi. Till detta kommer att Sveriges kommuner och 
regioner redan innan pandemins utbrott stod inför betydande ekonomiska svårigheter på grund av den 
demografiska utvecklingen. Nu krävs ett fortsatt fokus på förbättrade skolresultat, en omsorgsfull hantering  
av ökade behov till följd av pandemin samt ett mer strategiskt näringslivsarbete för att Norrköpings kommun 
ska stå stark på andra sidan krisen.
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Ett annat av de kommunala verksamhetsområden som 
drabbats hårt av krisen är vård och omsorg. Vi inser att 
krisen kommer att kräva ytterligare insatser för äldre med 
ett ökat omsorgsbehov, samtidigt som vårdpersonalen 
måste kunna återvända till en fungerande vardag när den 
akuta smittorisken börjar avta. 

Ramjusteringen på vård- och omsorgsnämndens 
budget har därför begränsats till 1 %, vilket innebär 
att vården tillsammans med skolan får de lägsta 
effektiviseringskraven bland kommunens verksamheter. 
Det innebär att nämnden endast behöver genomföra 
marginella effektiviseringar i förhållande till 
budgetramen, vilket bidrar till ett välbehövligt lugn 
och ro kring ekonomin och en möjlighet att fokusera 
på att möta de ökade behov som Coronakrisen orsakat. 
Till detta hör insatser för att motverka psykisk ohälsa 
i krisens spår, att bryta social isolering hos äldre och 
andra riskgrupper samt att fullfölja insatser kring 
kompetensutveckling för personalen inom exempelvis 
språkkompetens och demensvård.

Stärkt näringsliv för framtiden 
Under 2021 ökar Norrköpings kommun också sina 
insatser för att stärka det lokala näringslivet. Kommunen 
har under de senaste åren haft en mycket god jobb-
tillväxt, och nu behövs ett utvecklat arbete för att ta 
till vara på de möjligheter som uppstår när krisen har 
avtagit. 

Kommunens arbete med näringslivsfrågor står inför 
 ett flertal strategiska val, vilka uttrycks i den närings-
livsstrategi som utvecklas i samverkan med näringslivet 
under 2020. Näringslivsavdelningen ges där ett tydligare 
fokus. 

Under 2021 lyfts arbetet med att stödja och utveckla 
företagskluster. Det handlar om synliggörande, att stödja 
och utveckla nätverk samt att skapa etablerings- och 
tillväxtförutsättningar i världsklass för nya företag och 
branscher.

Utvecklingen av kunskapsintensiva näringar inom 
branscher som IT, tech, tryckt och organisk elektronik, 

Lars Stjernkvist 
kommunstyrelsens ordförande 
Socialdemokraterna

visualisering, skog och papper samt logistik stärker 
och positionerar idag Norrköping som kunskaps- och 
innovationskommun och som motor i regionens 
besöksnäring. 

Samarbetet med Linköpings universitet kommer att 
fortsätta vara en nyckelfaktor för att långsiktigt stödja 
etableringen av teknikföretag och kunskapsbaserade 
tjänsteföretag. För att vidareutveckla Norrköping Science 
Park ges också kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
och stärka förutsättningarna för etablering inom dessa 
branscher.

En hållbart växande kommun 
Den globala kris som världen nu upplever innebär 
också en möjlighet till förändring, och den vardag 
som väntar oss kommer rimligen att innebära vissa 
skillnader. Kvartetten anser därför att tillfället är rätt 
att förstärka kommunens insatser för ett mer hållbart 
samhälle. Det innebär bland att öka användandet av 
förnybara energikällor vid ny- och ombyggnation inom 
kommunala bolag, att höja ambitionsnivån i arbetet 
med Agenda 2030 i kommunens verksamheter samt att 
stimulera till integrationsinsatser för förbättrade betyg 
och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
genom den sociala investeringsfonden.

Kvartetten tillser också att kommunen kan fortsätta 
växa på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart 
sätt. Kommunens investeringsbudget 2021 och 
investeringsplan 2022-2024 har därför baserats på en 
investeringsram på 1,2 miljarder kronor per år. Den 
exakta storleken på denna investeringsram, tillsammans 
med användningen av de investeringsanslag som 
ännu inte har specificerats, kommer att anges i den 
tilläggsbudget som presenteras senare under året. 

Sammantaget kommer arbetet med det hållbara 
samhällsbygget, tillsammans med särskilda stödinsatser 
för de riskgrupper som drabbats hårdast, ett mer fokuserat 
näringslivsarbete och ett långsiktigt fokus på förbättrade 
skolresultat, att ge oss goda förutsättningar för att skapa 
ett starkare Norrköping, samtidigt som livet långsamt 
återgår till det normala.

Karin Jonsson 
kommunalråd 
Centerpartiet

Eva-Britt Sjöberg 
kommunalråd 
Kristdemokraterna

Reidar Svedahl 
kommunalråd 
Liberalerna
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Finansiella förutsättningar
Statens bedömning av den 
ekonomiska utvecklingen
Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget. 

Det råder ett osäkert läge avseende hur Sveriges och 
omvärldens ekonomi kommer att påverkas framöver. 
De ekonomiska effekter som bekämpningen av det nya 
coronaviruset genererar är i det närmaste oöverblickbara. 
Fokus ligger naturligtvis på att begränsa smittspridning-
en. Samtidigt har en rad åtgärder vidtagits för att lindra 
de ekonomiska effekter som restriktionerna har haft, 
både för svenska företag och offentlig sektor. 

Regeringen bedömer att pandemin kommer att få 
stora konsekvenser för världsekonomin. De åtgärder 
som införts har gjort att efterfrågan på tjänster sjunkit 
kraftigt samtidigt som produktionsvolymerna sjunker 
när fabriker och andra näringsverksamheter är stängda. 
De finansiella marknaderna har reagerat kraftigt på 
utvecklingen till exempel med fall och stora kursrörelser 
på världens börser. Det finns risk för att det osäkra läget 
dämpar investerings- och konsumtionsviljan.

Det är svårt att bedöma omfattningen av de ekonomis-
ka konsekvenser som pandemin kan medföra. Grunden 
för bedömningen utgörs av hur snabbt och i vilken 
omfattning viruset sprids. Regeringens prognos utgår 
från antagandet att smittan sprids brett i Europa, USA 
och Asien. Vidare antas att de åtgärder som införs för att 
stoppa smittspridningen främst är på plats under första 
halvåret 2020.

I Sverige väntas resursutnyttjandet, liksom i övriga värl-
den, bli betydligt lägre än normalt och svensk ekonomi 
bedöms vara i en lågkonjunktur både 2020 och 2021. In-
vesteringarna bedöms falla kraftigt under första halvåret 
av 2020 för att därefter successivt återhämta sig, i takt 
med att osäkerheten gradvis avtar.

BNP1 i vårpropositionen 
Procentuell årlig förändring, utfall 2019 och prognos  
för 2020-2023

2019 2020 2021 2022 2023

1,3 -4,2 3,3 3,4 3,3

1 Kalenderkorrigerad

Coronavirusets effekter på arbetsmarknaden väntas bli 
stora, bland annat eftersom företag tvingas säga upp per-
sonal. Sysselsättningsgraden väntas falla, från höga nivåer, 
och arbetslösheten öka 2020. För de grupper som sedan 
tidigare hade en svag förankring på arbetsmarknaden, till 
exempel utomeuropeiskt födda och personer som saknar 
gymnasial utbildning är risken för att bli arbetslös särskilt 
hög. Många av dessa är dessutom visstidsanställda.

Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi 
Utfall 2019, prognos 2020-2023

2019 2020 2021 2022 2023
Arbetslöshet, andel (%) av 
arbetskraften 15-74 år 6,8 9,0 9,0 8,4 7,0

Utveckling av timlöner  
(procentuell förändring) 2,6 2,2 2,4 2,6 2,8

För kommunsektorn väntas lågkonjunkturen slå hårt. En 
minskad sysselsättning och negativ tillväxt får omedelbart 
negativa effekter på kommunsektorns skatteintäkter. 
Många kommuner och regioner hade redan före virusut-
brottet en ansträngd ekonomisk situation. Virusutbrottet 
medför därtill både akuta merkostnader för kommuner 
och regioner och kommande utmaningar när uppskjuten 
verksamhet, som planerad vård, ska utföras. 

Skatteinkomsterna bromsar in snabbt och samtidigt 
väntas behoven av välfärdstjänster öka kraftigt de kom-
mande åren, främst på grund av att andelen unga och 
äldre växer. Samtidigt kommer den relativt låga tillväxten 
av den förvärvsaktiva åldersgruppen endast innebära rela-
tivt små tillskott till arbetskraften, vilket leder till ökade 
utmaningar vid rekryteringar i kommunsektorn och 
måttliga bidrag till det kommunala skatteunderlaget.   

Den ekonomiska utvecklingen som beskrivits ovan är 
regeringens huvudscenario. Det finns dock en stor risk 
för en svagare ekonomisk utveckling 2020 och 2021.

Skatteunderlag
Kommunens uppräknade skatteunderlag för 2021 
uppgår enligt prognos april 2020 till 30 886 000 tkr. Det 
innebär en ökning av skatteunderlaget med 0,5 procent 
jämfört med budget 2020.

Skatteunderlaget per invånare jämfört med riket är 92,4 
procent för 2020 och bedöms bli 92,3 procent för 2021.

Kommunalskatteintäkter
Kommunens skattesats för år 2021 är 21,75 procent, 
vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 
Kommunens egna skatteintäkter beräknas för år 2021 
uppgå till 6 718 000 tkr. En skattekrona motsvarar cirka  
309 000 tkr år 2021.

Kommunalekonomisk utjämning
Från år 2005 infördes ett nytt system för kommunaleko-
nomisk utjämning. I korthet kan förändringen beskrivas 
som att det tidigare generella statsbidraget och inkomst-
utjämningen ersätts av ett statligt utjämningsbidrag, 
vilket garanterar 115 procent av kommunernas medel-
skattekraft. Räcker inte anslagets nivå till att finansiera 
den garanterade nivån justeras detta genom att kom-
munerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger 
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anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut 
ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras 
även de av regeringen föreslagna införandebidragen samt 
det nyinrättade strukturbidraget.

Inom systemet för kommunalekonomisk utjämning 
finns också ett system för utjämning av strukturellt 
betingade kostnadsskillnader mellan landets kommuner. 
De kommuner som har relativt sett ogynnsamma struk-
turella förhållanden får ett tillägg medan de kommuner 
som har en relativt sett gynnsam struktur får ett avdrag 
på sina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen och 
avdragen i kostnadsutjämningen ta ut varandra. Systemet 
kräver därmed inget tillskott av statliga medel.

Ovan nämnda regleringsbidrag eller regleringsavgift 
används också för ekonomiska regleringar mellan staten 
och kommunsektorn, till exempel när den kommunala 
finansieringsprincipen tillämpas för att kompensera för 
att ansvaret för uppgifter flyttas mellan staten och kom-
munsektorn.

År 2020 infördes en revidering av utjämningssystemet. 
Generellt kan man säga att förändringen innebär en 
ökad omfördelning från stad till glesbygd. Förändringen 
som genomförs stegvis, i och med ett införandebidrag, 
innebär att Norrköpings kommun får minskade intäkter. 
Ingen kommun ska få en större försämring än 250 kr per 
invånare och år.

Kommunal fastighetsavgift
Den statliga fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 
2008. I stället infördes en kommunal fastighetsavgift. 
Avgiften indexuppräknas varje år och följer inkomstbas-
beloppets förändring jämfört med 2008. Inkomstbas-
beloppet fastställs av regeringen för ett år i taget genom 
en förordning som vanligtvis utfärdas i november året 
innan. Prognosen för Norrköpings kommun år 2021 är 
att kommunen får 268 500 tkr i fastighetsavgifter.

LSS-utjämning
Från år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjäm-
ning mellan landets kommuner för den verksamhet som 
utförs enligt lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS).

Systemet utgår från antalet beslut per insats för alla 
tre personkretsar som kommunen har kostnader för. En 
strukturkostnad beräknas fram för kommunen genom 
att multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliga 
nettokostnad för respektive insats. Därutöver justeras den 
enskilda kommunens strukturkostnad med hjälp av ett 
koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex.

Prognosen för Norrköpings kommun år 2021 är att 
kommunen får ett bidrag motsvarande 137 300 tkr från 
utjämningen.

Skatteintäkter med mera åren  
2021-2024 för Norrköping
Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag 
med mera utgår från Sveriges Kommuner och Regioners 
skatteunderlagsprognos som presenterades den 15 april 
2020.

Prognos av skatteintäkter med mera (mnkr)

2021 2022 2023 2024
Egna skatteintäkter 6 717,8 6 963,8 7 226,6 7 498,3
Statlig inkomstutjämning 1 435,2 1 496,8 1 573,9 1 654,8
Kostnadsutjämning -59,5 -60,1 -60,7 -61,3
Regleringsbidrag/avgift 302,9 280,7 245,0 205,2
Kommunal fastighets-
avgift 268,5 268,5 268,5 268,5

LSS-utjämning 137,3 138,6 139,9 141,3
Införandebidrag 45,1 0 0 0

Summa 8 847,3 9 088,3 9 393,3 9 706,9

Årlig förändring (mnkr) 80,9 241,1 305,0 324,4
Årlig förändring (procent) 0,9% 2,7% 3,4% 3,3%
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Driftbudget (mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens nettodriftkostnad  
exklusive avskrivningar

-8 336,6 -8 550,7 -8 700,8 -8 815,7 -8 999,8 

Avskrivningar -370,0 -430,0 -460,0 -490,0 -520,0 

Verksamhetens nettodriftkostnad -8 706,6 -8 980,7 -9 160,8 -9 305,7 -9 519,8 
Skatteintäkter1 6 652,1 6 717,8 6 963,8 7 226,6 7 498,4 

Kommunalekonomisk utjämning2 2 043,0 2 129,5 2 124,5 2 166,7 2 208,4 

Generella statsbidrag från staten 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto3 1,0 25,0 -3,0 -37,0 -67,0 

Resultat före extraordinära poster 22,0 -108,4 -75,5 50,6 120,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 22,0 -108,4 -75,5 50,6 120,0 

Finansiella mål5

Markering (återbetalning) social investeringsfond -2,4 -0,9 -0,9 0,0 0,0

Finansiering av investeringar -19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella mål -22,0 -0,9 -0,9 0,0 0,0 
Återstående medel 0,0 -109,34 -76,44 50,6 120,0 

Sammanställning
Sammanställning av driftbudget 2021 
och driftplan 2022-2024

1 För mer information se sid 7 och 8.
2 För mer information se sid 7 och 8.
3 För mer information se bilaga 11.
4 Ett eventuellt negativt balanskravsresultat orsakat av ekonomiska konsekvenser, lägre intäkter och/eller högre kostnader,  
 på grund av coronaviruset ej behöver återställas utifrån kommunallagens bestämmelser om synnerliga skäl, då nivån på  
 det egna kapitalet efter det att konjunkturfonden använts bedöms ligga på en tillfredsställande nivå. Se beslutssats 1.8  
 på sida 4. 
5 För mer information se bilaga 12.
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Verksamhetens nettodriftkostnad  
exklusive avskrivningar
Budgetramar (tkr) 20203 2021 2022 2023 2024

Kommunfullmäktige 13 550 13 618 13 677 13 823 13 974 

Kommunrevisionen 5 502 5 531 5 556 5 616 5 678 

Valnämnden 364 371 4 178 386 4 194 

Överförmyndarnämnden 20 226 21 449 21 373 21 413 21 459 

Kommunstyrelsen 486 088 475 512 467 066 466 856 469 312 

Utbildningsnämnden 3 573 741 3 620 998 3 656 516 3 678 679 3 714 358 

Kultur- och fritidsnämnden 288 979 287 486 285 748 292 470 300 368 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 494 407 520 008 520 670 521 808 535 574 

Vård- och omsorgsnämnden 2 506 387 2 555 468 2 584 456 2 612 362 2 655 384 

Socialnämnden 548 693 559 392 575 017 590 726 606 579 

Samhällsplaneringsnämnden 46 274 51 065 51 098 46 094 45 820 

Tekniska nämnden 457 114 483 114 512 894 531 643 545 202 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 42 302 42 053 41 722 41 624 41 533 

Pensionsskuldens förändring 213 000 224 000 227 000 212 000 212 000 

Medel för löneavtal, kommunstyrelsen1 105 000 220 600 313 800 410 200 508 400 

Jämställda löner 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Summa budgetramar2 8 806 626 9 090 665 9 290 771 9 455 700 9 689 835 

Verksamhetens nettodriftkostnad  
exklusive avskrivningar (mnkr) 2020 2021 2022 2023 2024

Summa budgetramar 8 806,6 9 090,7 9 290,8 9 455,7 9 689,8 

Avgår avskrivningar -370,0 -430,0 -460,0 -490,0 -520,0 

Avgår internränta -100,0 -110,0 -130,0 -150,0 -170,0 

Verksamhetens nettodriftkostnad  
exklusive avskrivningar

8 336,6 8 550,7 8 700,8 8 815,7 8 999,8 

Nämndernas budgetramar redovisas på sidorna 29-42.

1 För mer information se sid 29.
2 I summorna ovan ingår kostnader för avskrivningar och internränta. Summan för verksamhetens nettodriftkostnad  
 exklusive avskrivningar som återfinns på sid 10 är redovisade med avdrag för dessa kostnader. Avskrivningarna redovisas  
 separat och internräntan är enbart en intern post som inte direkt påverkar verksamhetens nettodriftkostnad.
3 För härledning av ingående budgetramar 2020 se bilaga 9.
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Sammanställning av investeringar
Nämndernas investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2022-2024

Nämnd (tkr) Totalkalkyl 2021 2022 2023 2024

Tekniska nämnden 2 103 808 285 269 298 102 429 840 295 800 

Kultur- och fritidsnämnden 41 850 12 050 6 860 2 650 2 400 

Utbildningsnämnden 70 000 70 000 55 000 81 000 70 000 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 6 865 4 065 400 400 400 

Vård- och omsorgsnämnden 39 750 23 200 20 140 25 280 22 130 

Lokaler 2 548 000 521 000 437 500 476 500 226 500

Varav:

Lokaler, utbildning 1 065 500 258 500 130 500 88 000 18 000 

Lokaler, vård och omsorg 639 000 90 500 143 500 155 000 85 000 

Lokaler, kultur och fritid 18 000 13 500 0 0 0 

Lokaler - övrigt 825 500 158 500 163 500 233 500 123 500 

Samhällsplaneringsnämnden övrigt 2 950 1 200 150 0 150 

Samhällsplaneringsnämnden, exploatering 13 000 3 000 0 0 0 

Kommunstyrelsen 2 268 643 227 400 186 600 199 300 205 500 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 1 000 1 000 0 0 0 

Summa specificerade investeringsanslag totalt 7 095 866 1 148 184 1 004 752 1 214 970 822 880

Summa ospecificerade investeringsanslag totalt 624 184 51 816 195 248 0 377 120

Summa investeringar totalt 7 720 050 1 200 000 1 200 000 1 214 970 1 200 000 

Planerade nya förhyrningar för åren 2021-2024 redovisas på sidan 50.

Investeringsbudget för år 2021 och investeringsplan för åren 2022-2024 redovisas på sidorna 44-49.
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(mnkr) 2021 2022 2023 2024

Investeringar

Nettoinvesteringar1 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Finansiering av investeringar

Budgeterat resultat -109,0 -76,0 65,0 134,0 

Avskrivningar 430,0 460,0 490,0 520,0 

Försäljning av anläggningstillgångar och exploateringar2 150,0 150,0 150,0 150,0 

Ianspråktagna markeringar -50,0 -25,0 -25,0 -25,0 

Nyupptagning av lån 1 079,0 991,0 820,0 721,0 

1 För åren 2021 till 2027 har värdet uppskattats utifrån investeringsbehov, investeringsplan 2021-2024 samt tidigare beviljad budget.
2 Försäljning av befintliga anläggningstillgångar och exploateringsintäkter som frigör kapital (uppskattat belopp).

Finansieringsplan 2021-2024
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Kommunen Utfall Prognos1 Budgetår Planperiod Utblick

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Antal invånare 31 december 143 171 144 398 145 693 147 133 148 549 149 924 151 246 152 613 153 895

varav 0-19 år 34 007 34 453 34 994 35 559 36 070 36 448 36 788 37 079 37 320

varav 80 år och äldre 7 017 7 099 7 293 7 572 7 864 8 258 8 702 9 200 9 586

Kommunal skattesats, procent 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75

Verksamhetens nettokostnader 
exkl. avskrivningar, mnkr

7 979 8 352 8 552 8 702 8 802 8 986 9 256 9 548 9 836

Avskrivningar, mnkr 317 370 430 460 490 520 560 600 640

Skatteintäkter och kommunal 
utjämning, mnkr

8 517 8 808 8 847 9 088 9 393 9 707 10 031 10 385 10 741

Extraordinära poster -62 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat, mnkr 377 -217 -109 -76 51 120 105 115 132

Årets resultat per invånare, kr 2 633 -1 503 -750 -519 341 800 692 756 855

Finansnetto, mnkr 218 -331 25 -3 -37 -67 -96 -107 -119

Nettoinvesteringar, mnkr2 1 360 1 952 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Relevanta nyckeltal

1 När så är tillämpligt har värde från den ekonomiska uppföljningen till och med april 2020 använts.
2 För åren 2021 till 2027 har värdet uppskattats utifrån investeringsbehov, investeringsplan 2021-2024 samt tidigare beviljad budget.

Kommunen Utfall Prognos Budget Planperiod Utblick

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingående eget kapital 9 089 9 466 9 363 9 354 9 403 9 593 9 852 10 096 10 351

Årets resultat1 317 -224 -109 -76 65 134 119 130 146

Reavinster och exploateringar 136 150 150 150 150 150 150 150 150

Realiserat resultat omallokering 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Ianspråktagna markeringar -94 -30 -50 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Eget kapital 9 466 9 363 9 354 9 403 9 593 9 852 10 096 10 351 10 622 

Ingående ansvarsförbindelse 2 810 2 739 2 647 2 554 2 469 2 385 2 305 2 227 2 152

Minskning ansvarförbindelse -71 -92 -93 -84 -84 -80 -77 -75 -72

Ansvarsförbindelse 2 739 2 647 2 554 2 469 2 385 2 305 2 227 2 152 2 080

Eget kapital minus ansvars-
förbindelse

6 727 6 715 6 800 6 933 7 208 7 547 7 868 8 198 8 541

Ingående tillgångar 23 052 24 536 26 118 27 188 28 228 29 238 30 218 31 158 32 058

Nya investeringar 1 360 1 952 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Avskrivningar -317 -370 -430 -460 -490 -520 -560 -600 -640

Övriga förändringar av tillgångar 441 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillgångar 24 536 26 118 27 188 28 228 29 238 30 218 31 158 32 058 32 918

Soliditet inklusive ansvars-
förbindelse

27,4% 25,7% 25,0% 24,6% 24,7% 25,0% 25,3% 25,6% 25,9%

Förenklad balansräkning

1 Årets resultat enligt balanskravsutredningen exklusive reavinster, exploateringsresulat, realiserat resultat och ianspråktagna markeringar. 
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Krav på god ekonomisk 
hushållning

I kommunallagen och i lag om kommunal bokföring och redovisning  
finns regleringar som syftar till att nå god ekonomisk hushållning i 
kommuner och regioner. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag 
utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel 
för skärpt ekonomistyrning.

Nedan ges en sammanfattande beskrivning av de lagreg-
ler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning.

 � Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Undantag får göras om det finns syn-
nerliga skäl.

 � För ekonomin ska anges finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

 � För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

 � Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de 
kommande tre åren, varav budgetåret är det första. 
Planen ska innehålla finansiella mål som är av bety-
delse för en god ekonomisk hushållning.

 � Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det 
negativa resultatet regleras och det redovisade egna 
kapitalet återställas under de närmsta tre åren.

 � Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återstäl-
landet ska ske.

 � Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt 
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

 � Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommu-
nens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera 
negativa resultat. En laglighetsprövning ska dock 
även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets formella 
aspekter.

 � Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering 
av om målen för en god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts.

 � Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrappor-
ten och årsbokslutet är förenligt med de mål full-
mäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning 
ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.
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Finansiella mål
För att finansiera verksamheten över tid krävs normalt 
sett mer än ett nollresultat i driftsredovisningen. Nedan 
redovisas tre skäl till varför positivt resultat behövs för att 
kunna nå god ekonomisk hushållning.

Finansiera investeringar och värdesäkra 
anläggningstillgångar
Inom kommunsektorn görs avskrivningar på historiska 
anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad 
värdeminskning. För att delvis kunna finansiera de 
ersatta anläggningstillgångar med egna medel i takt med 
att de är uttjänta behövs överskott som täcker upp en del 
av skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. I 
annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar helt ske 
genom utökad upplåning.

Social investeringsfond
I december 2010 beslutade kommunstyrelsen att inrätta 
en social investeringsfond i Norrköping. Den sociala 
investeringsfonden används för att göra investeringar i 
förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala 
kostnader samtidigt som mänskliga vinster görs. Kostnads-
minskningen ligger som en kreditpost på berörd nämnd 
och skapar på så sätt ett positivt resultat för kommunen, 
vilket gör att den sociala investeringsfonden fylls på och 
kan användas för nya sociala investeringar (se bilaga 2).

Konjunkturanpassat resultat
Under goda tider med bra tillväxt på kommunsektorns 
skatteunderlag får kommunerna normalt positiva skatte-
avräkningar. Vid sämre tider med dålig tillväxt på skatte-
underlaget får kommunerna i stället negativa skatteavräk-
ningar. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre 
tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda 
tider som kan användas vid sämre tider. För närvarande 
finns en markering på 360 miljoner kronor under eget 
kapital (”konjunkturfond”) vilket motsvarar  cirka  
4,1 procent av skatter och bidrag i 2021 års nivå. 
Konjunkturfonden ska som lägst uppgå till 1 procent 
av skatter och bidrag, vilket för år 2021 skulle innebära 
cirka 88,7 miljoner kronor, och som högst till 5 procent 
av skatter och bidrag, vilket skulle innebära cirka  
443,4 miljoner kronor. I och med att nivåerna på kon-
junkturfonden är kopplade till utvecklingen av skatter 
och bidrag säkras nivån i takt med utvecklingen av till-
växten i samhället och kommunen står väl rustad för att 
klara av tillfälliga nedgångar i skatteunderlaget. 

Mål och riktlinjer för verksamheten
I kommunallagen framgår det att kommunerna även ska 
ange mål och riktlinjer som har betydelse för god eko-
nomisk hushållning. Det finns dock ingen reglering av 
omfattning och innehåll i sådana mål och riktlinjer, inte 
heller vilka områden av den kommunala verksamheten 
som ska omfattas. Den enskilda kommunen måste göra 
ett val med utgångspunkt från sina egna förhållanden. 

För Norrköpings kommun är det de övergripande målen 
som utgör de mål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning.

En utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i 
delårsrapporten samt i årsredovisningen.

Finansiering av investeringar
Kommunen har placerat 790 mnkr i långsiktig med-
elsförvaltning. Placeringarna har den 30 april 2020 ett 
marknadsvärde på 1 593 mnkr. Enligt beslut av kom-
munfullmäktige har 500 mnkr överförts till en Inves-
teringsfond från den Långsiktiga medelsförvaltningen. 
Investeringsfonden ska användas för delfinansiering av 
Ostlänkenrelaterade investeringar och den har en kortare 
placeringshorisont och mindre risk i placeringarna.  
Av placeringarnas totala värde (30 april 2020) på  
1 593 mnkr, utgör Investeringsfonden 594 mnkr och 
den Långsiktiga medelsförvaltningen 999 mnkr. 

Markering (återbetalning) social  
investeringsfond
Den sociala investeringsfonden ska användas för inves-
teringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade 
kommunala kostnader. För varje beslut om investering 
måste den tidsperiod definieras som kostnadsminskningen 
ska beräknas på. Genom att göra årliga avskrivningar/ut-
giftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen 
uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man 
upp ett kapital som kan användas för nya investeringar. 
Utgiftsminskningarna fördelas alltså inte ut till annan 
verksamhet utan markeras åter i den sociala investerings-
fonden inom kommunens egna kapital. Kravet på att 
nämnden ska göra årliga utgiftsminskningar gäller till dess 
att det belopp som ianspråktagits ur fonden är återställt. 
För mer information se bilaga 2.

Markering (återbetalning) social investeringsfond (mnkr)

2021 2022 2023 2024

0,9 0,9 0,0 0,0

Årets reslutat och balanskravsutredning
Balanskravet avser kommunens nämnd- och förvalt-
ningsorganisation och är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostna-
der. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt 
räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas 
inom de tre påföljande åren. Norrköpings kommun har 
sedan 2015, uppfyllt balanskravet. Kommunfullmäktige 
kan besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska 
göras om det finns synnerliga skäl. För Norrköpings 
kommun utgör till exempel ianspråktagande av medel 
avsatt i konjunkturfonden och användning av historiska 
överskott som tidigare har markerats under eget kapital 
för särskilda ändamål synnerliga skäl för att inte återställa 
ett negativt driftresultat. 
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Enligt gällande normering redovisas balanskravsutred-
ningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till att visa 
hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen 
vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte 
ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför 
börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt 
resultaträkningen som justeras för samtliga realisations-
vinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter 
finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisations-
vinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar 
om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk 
hushållning (till exempel kostnadsbesparingar) i framti-
den. Återföring ska också ske av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas 
ett resultat efter balanskravsjusteringar.

 � Resultat efter finansiella poster
 � Extraordinära poster

Årets resultat 
Avgår:

 � - samtliga realisationsvinster
 � - orealiserade vinster på värdepapper
 � - återföring av orealiserade vinster i värdepapper

Tillkommer:
 � + realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
 � + realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
 � + orealiserade förluster i värdepapper
 � + återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Balanskravsresultat enligt LKBR 11 kap 10§
Tillkommer/avgår enligt synnerliga skäl:

 � + ianspråktagna markeringar
 � + ianspråktagna resultatmarkeringar, exploatering
 � - exploateringsresultat
 � - realiserat resultat omallokering
 � - extraordinära poster

Justerat resultat mot balanskravet
Vid underskott:

 � Underskottet täcks av medel markerade som balanserat 
resultat från bättre tider (”konjunkturfond”).

 � Markerade medel saknas. Kommunfullmäktige upprät-
tar en åtgärdsplan enligt kommunallagen 11 kap 12§.

 � Kommunfullmäktige beslutar att reglering av negativt 
resultat inte behöver göras utifrån synnerliga skäl.

Vid överskott:
 � Medel motsvarande finansiella mål eller delmål för 
finansiering av investeringar avräknas.

 � Övriga medel går in i eget kapital eller markeras för 
särskilda framtida ändamål.
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Övergripande mål och 
måluppfyllelse 2019-20221

Norrköpings kommun växer och utvecklas. Trots den goda utvecklingen är skillnaderna i livsvillkor och 

möjligheter alltför stora, både mellan enskilda människor och mellan olika områden. För att möta detta 

finns ett antal övergripande mål för mandatperioden i målområdet Sammanhållning. 

Norrköpingsborna blir fler i alla åldrar, men särskilt bland de yngre och de äldre. I målområdet Trygghet 
finns mål som utgår från ett inkluderande förhållningssätt, och som särskilt tar hänsyn till de faser i livet 
då man kan vara i särskilt stort behov av stöd från samhället, både under uppväxt och ålderdom.

Norrköpings kommun har kreativa och kunniga invånare och medarbetare. Målen i målområdet 
Delaktighet utgår från det och handlar om att ge medarbetarna i kommunala verksamheter ett större 
inflytande över sin arbetssituation och att underlätta för kommuninvånarna att själva göra val och 
påverka välfärdsinsatsernas utförande och innehåll.

All kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. Norrköpings kommun ställer sig bakom 
FN:s 17 globala mål och har därför valt att koppla de övergripande målen till de globala, för att 
tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målens uppfyllelse. 

Den demografiska utvecklingen visar att antalet yngre och äldre kommer att öka betydligt snabbare 
än invånarna i yrkesverksam ålder, vilket innebär samhällsekonomiska påfrestningar. Samtidigt ställer 
kommunens starka tillväxt krav på en hög investeringsnivå. Nyttan för kommuninvånarna utifrån 
insatta resurser i form av arbetsinsatser och budgetmedel behöver öka, för att i första hand värna om 
att bibehålla volymer och kvalitet i kommunal verksamhet. Det kan exempelvis ske genom användning 
av ny teknik, genom att lära av andra och att samarbeta med andra aktörer. Det behövs en beredskap 
för en stramare politik om så krävs, och verksamhet utifrån de övergripande målen kommer därför att 
genomföras i den takt ekonomin tillåter. På så vis kommer Norrköping att stå väl rustat inför framtiden.

Norrköping - en 
kommun i utveckling

1 Måluppfyllelsen har reviderats jämfört med budget 2019.
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Fler elever ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier. Utbildningsnivån ska höjas, 
arbetslösheten ska minska och det ska vara enkelt för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens.

God utbildning för alla lägger grunden för en sammanhållen kommun och målet är att samtliga elever ska gå ut både grundskola 
och gymnasieskola med minst godkända betyg. Företag i Norrköping och den kommunala organisationen behöver medarbetare 
med relevant kompetens. Genom att stödja utvecklingen av Campus Norrköping, verka för fler relevanta YH-utbildningar och 
snabbspår för nyanlända kan kommunen bidra med mer och efterfrågad arbetskraft till den växande arbetsmarknaden. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Gymnasiebehörigheten har ökat på samtliga grundskolor jämfört med år 2018. 

• Likvärdigheten har ökat genom att gymnasiebehörigheten har ökat mest på de skolenheter som hade lägst resultat 2018.

• Andel gymnasieelever som får gymnasieexamen inom 3 år respektive 4 år har ökat jämfört med år 2018. 

• Andelen vuxenstuderande med godkända betyg på avslutande gymnasiekurser har ökat jämfört med år 2018.

• Andelen 20-64-åringar i Norrköping med gymnasie-, högskole- eller forskarutbildning som högsta utbildning har närmat sig 
riket jämfört med år 2017.

• Norrköpingsbornas förvärvsfrekvens (nattbefolkning 20-64 år) har närmat sig rikets jämfört med år 2017.

• För andelen arbetslösa 16-64 år, det vill säga öppet arbetslösa eller personer i program med aktivitetsstöd, har skillnaden mellan 
Norrköping och riket minskat i oktober månad jämfört med oktober 2018.

• Volymen på yrkesvux, räknat som genomförda respektive godkända poäng per år, har ökat jämfört med 2018.

• Gymnasiefrekvensen, det vill säga andelen ungdomar 16-18 år som går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, har ökat 
jämfört med år 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde:

• Grundsärskolans och gymnasiesärskolans utveckling

• Internationalisering inom skolan, till exempel utlandsförlagd yrkespraktik för gymnasieelever

• Det kommunala aktivitetsansvaret för att nå alla ungdomar under 20 år som varken förvärvsarbetar eller studerar

• Efterfrågan av kompetens i privata sektorn jämfört med utbudet av utbildningar i kommunen, till exempel YH-utbildningar

• Kommunens och Linköpings universitets samarbete

• Kompetensförsörjning i den kommunala organisationen utifrån bristyrken

• Skolans arbete och samarbete med andra aktörer för att förbättra elevernas psykiska hälsa

Målområde Sammanhållning
En kommun som håller ihop

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXTMÅL 1

Skolresultat, arbetslöshet och kompetensförsörjning
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Norrköping ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag i hela 
kommunen. 

Företag ska känna sig välkomna och värdefulla i Norrköpings kommun. Kommunen ska ha ett företagsvänligt klimat som möjliggör 
utveckling av befintliga företag samt underlättar nya etableringar. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Nöjd-kund-index utifrån företagens svar på enkätundersökningen Insikt, som ställs till företag som har ett avslutat 
myndighetsärende med kommunen under året, har ökat jämfört med år 2017. 

• Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare har ökat jämfört med år 2017 och närmar sig riket.

• Minst 300 företag har besökts av näringslivsavdelningen varje år för utbyte av information som bland annat kan användas i 
kommunens förbättringsarbete.

• Minst tio norrköpingsföretag per år har erbjudits möjlighet att skapa kontakt i samband med internationella besök till 
kommunen, för att öppna dörrar till utveckling och nyetablering.

• Antal arbetsställen i Norrköpings tätort, i övriga större tätorter och på Norrköpings kommuns landsbygd har ökat jämfört med 
2018. 

• Antalet kommersiella gästnätter i Norrköping har ökat jämfört med år 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde:

• Företagens behov av kommunens tjänster för att kunna utvecklas i Norrköping

• Företagens behov av kommunens tjänster för att kunna etablera sig i Norrköping

MÅL 2
Näringslivsklimat

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Norrköpings kommun ska med korta ledtider tillhandahålla mark i varierande och attraktiva miljöer i hela kommunen 
och stimulera byggande av bostäder för olika behov så att Norrköping kan fortsätta växa. 

Bostadsbristen ställer till problem både för enskilda individer och för utveckling av näringsliv och samhälle. Det behövs ett hållbart 
byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen och det måste gå fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan 
komma in på bostadsmarknaden. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Byggrätter för minst 2 000 lägenheter i flerbostadshus och minst 75 lägenheter i småhus, spridda geografiskt i kommunen, finns 
vid varje uppföljning i lagakraftvunna detaljplaner. 

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Bostadsbristen och dess konsekvenser, inklusive hemlöshet

• Planerade, påbörjade och färdigställda bostäder i Norrköpings tätort, övriga större tätorter och på landsbygden

• Ledtid från idé till färdigt byggande

MÅL 3
Bostadsbyggande

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Norrköping kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska 
utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. 
Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Kommunen ska arbeta aktivt för att klimatanpassa kommunen. 

Som ledande miljökommun ska Norrköping noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor 
och dra nytta av den tekniska utvecklingen. De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och för att kunna 
erbjuda lokalproducerad, sund och säker mat. Klimatsmarta och hälsosamma transporter i form av kollektivtrafik, gång och cykling 
ska utvecklas. Fortsatt utveckning av kollektivtrafiken ska genomföras med hänsyn till de infrastrukturförändringar som planeras 
omkring resecentrum vid byggandet av Ostlänken. Norrköping ska aktivt arbeta för att klimatanpassa kommunen inom kommunala 
verksamheter och bolag samt genom samverkan med externa aktörer. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens fastigheter har minskat varje år sedan år 2018. 

• Luftföroreningshalter i gaturum hålls under gällande gränsvärden.

• Reningsverkets slamkvalitet har förbättrats sedan 2018.

• Volymen producerad och nyttiggjord biogas från reningsverket har ökat jämfört med år 2018. 

• Andelen förnybart bränsle i kommunorganisationens leasade fordon är minst 80 procent år 2022.

• Antal inköpta utpekade engångsartiklar i plast har minskat jämfört med 2018. 

• Andelen ekologiska livsmedel som har köpts in har inte minskat jämfört med år 2018.

• Andelen lokalproducerade livsmedel som har köpts in har ökat jämfört med år 2018.

• Vägsträckan per medarbetare för egen bil i tjänsten har minskat jämfört med år 2018. 

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Åtgärder för att minska negativa hälsoeffekter på grund av värmebölja inom vård och omsorg, förskola och skola

• Åtgärder för att minska översvämningar och gröna klimatanpassningsåtgärder i den bebyggda miljön

• Lokala producenters anbud i livsmedelsupphandlingar

• Implementering av resultatet av projektet Framtidens resor i Norrköping

MÅL 4
Grön omställning och klimatanpassning

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Målområde Trygghet
En kommun med trygghet för alla

Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att ge tidigt stöd till de som behöver det. Förskolorna 
stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för 
varje barn. Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten ska öka till pedagogisk 
omsorg och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Fler föräldrar informeras om möjligheten att ta 
del av förskolornas verksamhet.

Alla barn ska ges en bra start i livet och goda uppväxtvillkor. Det behövs tidiga insatser, förebyggande arbete och riktat föräldrastöd. 
Barngrupperna i förskolan och fritidshemmen ska bli mindre och utbudet av alternativ barnomsorg större. Fler föräldrar ska nås av 
information om rätt till vistelsetid i förskolan. Alla skolor ska vara bra skolor som präglas av framgångsrik undervisning, studiero och 
nolltolerans mot kränkande behandling.

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Barngrupperna i förskolan har minskat i storlek sedan 2018 och närmar sig Skolverkets riktmärken.

• De som under respektive år har anmält behov av barnomsorg på obekväm arbetstid har erbjudits sådana platser.

• De som under respektive år har haft önskemål om barnomsorg i familjedaghem har erbjudits sådana platser, och att antalet 
platser därmed har ökat. 

• Andelen barn som deltar i förskoleverksamheten har ökat, särskilt tydlig är ökningen i områden där andelen deltagande barn 
var lägst år 2018. 

• Andelen ungdomar som upplever besvär av ångest samt andelen ungdomar som känner sig deprimerade minst någon gång i 
veckan har minskat sedan år 2018. 

• Andel ungdomar som har använt narkotika har minskat sedan 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Stöd till elever som behöver utveckla matematiskt tänkande och språklig medvetenhet enligt kartläggning i förskoleklass

• Tillgänglighet till elevhälsa och utveckling av systematiskt elevhälsoarbete med fokus på elevers psykosociala hälsa, för att de 
ska nå läroplanens mål

• Skolans samarbete med andra aktörer för att förbättra elevers psykiska hälsa, för att eleverna ska nå läroplanens mål

• Effekter av aktiviteter inom den sociala investeringsfonden

MÅL 5
 Trygg uppväxt

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Norrköpings kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer i hela kommunen och skapa 
goda livs- och lekmiljöer för barn. Alla norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. 
Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter. 

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll, regelbunden städning och fungerande 
belysning. Barnen behöver ha god tillgång till säkra miljöer att leka i och alla norrköpingsbor ska ha möjlighet att kunna 
promenera till ett grönområde. Varuleveranserna till kommunens egna verksamheter ska minska genom en effektiv samordnad 
varudistribution.  

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Antal livsmedelsleveranser till leveranspunkter i kommunens verksamheter har minskat varje år.

• Antal varugrupper som levereras med samordnad varudistribution har ökat varje år. 

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Åtgärder som har genomförts för att öka trafiksäkerheten kring skolor eller skolvägar med syfte att öka andelen elever som går 
eller cyklar till skolan 

• Utveckling av grönområden

• Tillgängligheten för ny- och ombyggda utomhusmiljöer

• Genomförda åtgärder för att skapa bra och trygga livs- och lekmiljöer för barn och elever i grundskolan

Norrköpings kommun ska aktivt arbeta för att öka norrköpingsbornas tillit till andra människor och förtroende 
för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och kriminalitet samt för att stärka kommuninvånarnas 
framtidstro. 

Viktiga delar i den upplevda tryggheten är att man litar på sina medmänniskor och att man har förtroende för olika 
samhällsfunktioner, till exempel kommunen. I en trygg kommun bekämpas även all form av brottslighet systematiskt genom 
samarbete mellan olika myndigheter och med civilsamhället. En viktig förutsättning för att uppnå målet är att öka den sociala och 
ekonomiska jämlikheten i kommunen.

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Andelen norrköpingsbor som har tillit till andra människor har ökat sedan 2018.

• Andelen norrköpingsbor som har utsatts för hot och andelen som har utsatts för fysiskt våld har minskat sedan 2018.

• Andelen norrköpingsbor som undviker att gå ut ensamma har minskat sedan 2018.

• Andelen ungdomar som ser positivt på sin framtid har ökat sedan 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Brott i form av exempelvis misshandel och skadegörelse i olika delområden i kommunen 

• Samverkan mellan kommunen, polis, räddningstjänst och andra samhällsaktörer för att motverka social oro och kriminalitet

• Samverkan mellan kommunens verksamheter, fastighetsägare, boende och organisationer för att stärka områdesutvecklingen

MÅL 6
 Trygg fysisk miljö

MÅL 7
 Tllit och förtroende

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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Norrköpings kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget 
önskemål även om man blir sjuk, behöver stöd eller blir gammal. Obalansen mellan behov av och tillgång till boende 
för vuxna personer med funktionsnedsättning, LSS-boende, ska rättas till.

I Norrköpings kommun ska invånarna känna sig trygga med att det finns en värdig vård och omsorg, oberoende av vilken del av 
kommunen man bor i. Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka och hemsjukvården ska förbättras. Det behövs fler boendeformer 
att välja mellan för att möta behoven hos de som behöver flytta på grund av sjukdom, ålderdom eller liknande. Köerna till LSS-
boende ska byggas bort. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Antalet personer som efter beviljad ansökan till LSS-boende har fått vänta mer är tre månader på en plats har minskat jämfört 
med år 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Boende av olika slag och i olika delområden i kommunen för de som behöver stöd

• Hemtjänstens utveckling, bland annat med avseende på kontinuitet

• Hemsjukvårdens utveckling och samarbetet med regionen kring sjukvård

MÅL 8
Boende för personer med behov av stöd

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Målområde Delaktighet
En kommun för inflytande och delaktighet

Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter 
att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Integrationen på arbetsmarknaden ska 
förbättras. Den enskildes delaktighet och möjlighet till inflytande över de egna omsorgsinsatserna ska öka.  

Med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknik och digitala innovationer kan vi möta ännu fler behov, öka 
kommuninvånarnas delaktighet och arbeta effektivare med kommunens verksamheter. Alla norrköpingsbor ska ges 
förutsättningar till delaktighet utifrån sina unika behov och förutsättningar, även om man är nyinflyttad eller inte har svenska 
som modersmål. Genom att förstärka och förbättra utbildningen i svenska för invandrare ges bättre förutsättningar för en 
snabbare integration. Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska ha stort inflytande över de egna vård- och 
omsorgsinsatserna. Föräldrar till barn med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning om insatser för barnen. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• För samtliga måluppfyllelser där så är möjligt i övergripande mål och uppdragsplanemål har redovisning av statistik skett 
könsuppdelad och eventuella könsskillnader har kommenterats. 

• Antalet gymnasieskolor som har introduktionsprogrammet Språkintroduktion har ökat jämfört med 2018.

• Andelen elever som under sin tid på introduktionsprogram erbjuds att läsa kurser på nationellt program i gymnasieskolan har 
ökat jämfört med år 2018. 

• Andelen elever på SFI som har klarat högsta kurs på studievägen, bland de elever som var nybörjare två år innan, har ökat 
jämfört med år 2018.

• Skillnaden mellan Norrköping och riket när det gäller andelen som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera har minskat jämfört med 2018. 

• För andelen utrikes födda arbetslösa 16-64 år, det vill säga öppet arbetslösa eller personer i program med aktivitetsstöd, har 
skillnaden mellan Norrköping och riket minskat i oktober månad jämfört med oktober 2018.

• Andelen långtidsberoende hushåll med ekonomiskt bistånd, det vill säga hushåll som har haft ekonomiskt bistånd minst 10 
av de senaste 12 månaderna, har minskat jämfört med 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Eget val i hemtjänsten och hur valfriheten nyttjas

• Delaktighet i upprättande av genomförandeplaner inom vård och omsorg

• Socialtjänstens tidiga insatser för barn

• Svenskundervisning i nya former för att nå exempelvis föräldralediga

• Utvecklingen inom särskilt boende, LSS-verksamhet och boendestöd

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

MÅL 9
Kommuninvånarnas lika förutsättningar och delaktighet
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Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och 
inflytande över sin egen arbetssituation.

Medarbetarna ska uppmuntras till ökad delaktighet och ges ett utökat inflytande över sin egen arbetssituation. Kommunen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare och många med relevant kompetens ska söka lediga tjänster. Kandidater till tjänsterna ska känna sig 
nöjda med det bemötande de har fått i samband med ansökningsprocessen. Dessa målsättningar ska, i den utsträckning det är 
möjligt, även gälla personal hos externa utförare.

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Ambassadörsindex i den nya medarbetarenkäten, som genomförs årligen och första gången år 2019, har ökat mellan 
mätningarna.

• Medarbetarnas skattning i den nya medarbetarenkäten av hur de upplever sitt inflytande över sin egen arbetssituation har ökat 
mellan de årliga mätningarna.

• Andelen kandidater som söker jobb hos Norrköpings kommun och som uppfattar att de har fått ett bra bemötande har ökat 
årligen. 

• Den totala sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin egen arbetssituation

• Kommunövergripande insatser för att utveckla arbetsgivarvarumärket och stärka attraktionskraften

• Arbete för att se till att osakliga löneskillnader på grund av kön inom och mellan grupper inte uppkommer

Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen.

Kommunens organisation ska präglas av en god serviceanda. Genom en utveckling av kommunens gemensamma kontaktcenter, 
ökad digitalisering och fortsatt förenkling för användaren ska processtiderna i kommunen minska för att möta invånarnas krav på 
snabbare och mer tillgänglig service. Närdemokratin ska stärkas så att norrköpingsborna får bättre insyn i kommande beslut och en 
större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnighet och kreativitet används i medskapandet av kommunala tjänster.

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Minst tio nya ärendeprocesser som helt eller till stor del är digitala har utvecklats varje år.

• Antalet sidor på norrkoping.se som inte har besökts under året har minskat, vilket ska ses som ett mått på att informationen 
på norrkoping.se är mer målgruppsanpassad och relevant.

• Antalet uppdrag som har lämnats från kommunens kontor till kontaktcenter har ökat för varje år.

• Kontaktcenter har för varje år ökat andelen frågor som de kan svara på i första kontakten.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Norrköpingsbornas möjlighet till insyn

• Kommuninvånarnas medskapande av kommunal verksamhetsutveckling

• Digitaliseringens nytta för kommuninvånarna, till exempel genom snabbare och mer tillgänglig service

MÅL 10
Medarbetarnas inflytande och arbetssituation

MÅL 11
Kontakt med kommunen

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge invånarna, turister och andra besökare upplevelser av högsta 
kvalitet. Därför ska Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad. Kultur-, fritids- och 
idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen.

Ett levande kultur- och fritidsliv är avgörande för Norrköpings attraktivitet, det förbättrar folkhälsan, stimulerar invånarnas 
delaktighet och knyter människor närmare varandra. Barn och ungdomar ska erbjudas en tillgänglig kulturskola av hög kvalitet. 
Det ska också erbjudas goda föreningsmöjligheter och välskötta anläggningar för kultur, fritid och idrott, i synnerhet för barn och 
ungdomar. Olika typer av kulturella aktiviteter ska kunna äga rum och ta plats i hela kommunen.  Detta ska ske genom dialog med 
kulturutövare, invånare och civilsamhället så att kulturen blir tillgänglig för nya och bredare målgrupper. 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

• Andel av norrköpingsborna 6-19 år som deltar i kulturskolan har ökat jämfört med år 2018.

• Antalet besök inom kommunens kultur- och idrottsaktiviteter har ökat jämfört med 2018.

Områden som särskilt följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde: 

• Anläggningar för kultur, fritid och idrott utifrån lokalförsörjningsprogram

• Kulturella aktiviteter i olika delområden i kommunen

• Fritidsgårdarnas arbete

• Fördelningen av anläggningar och andra resurser ur socialt och geografiskt perspektiv

MÅL 12
Upplevelser, kultur- och fritidsliv

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Budgetprocessen

Flerårsbudgeten är en långsiktig planering där hänsyn 
tas till bland annat politiska prioriteringar, skatteintäk-
ternas och statsbidragens utveckling, statliga beslut och 
reformer som påverkar förutsättningarna för kommunens 
verksamheter och ekonomi. Hänsyn tas också till föränd-
ringar av verksamhetsvolymer, servicenivåer, avtal och 
driftkostnader för gjorda investeringar.

I budget 2020 och plan 2021-2023 gavs kommunsty-
relsen i uppdrag att utifrån det finanspolitiska ramverket 
ta fram ett förslag på en ny budgetprocess. Ramverket 
anger att från och med arbetet med 2021 års budget ska 
planeringen ändras så att budgeten fastställs av kommun-
fullmäktige före juni månads utgång. Syftet med föränd-
ringen är att ge styrelser, nämnder och bolag en bättre 
framförhållning. Budgetramar fastställs på nämndnivå.

Budgetprocessen för år 2021-2024 har skiljt sig från 
ordinarie process då tiden inte räckt till för att respektive 
nämnd skulle besluta om äskanden. Det förfarandet 
ersattes tillfälligt med en möjlighet för nämnderna att 
lämna ett yttrande till kommunstyrelsen som ett kom-
pletterande underlag till budgetarbetet.

Beskrivning av tillfällig budgetprocess för 
budget 2021 och plan för 2022-2024 

 � 28 januari, anvisningar för arbetet med budget 
skickades till nämnder och kontor efter beslut om ny 
budgetprocess i kommunfullmäktige den 27 januari. 

 � Februari, den politiska kommunledningen fastställde 
den politiska inriktningen för budgetarbetet. 

 � 9 mars, kommunstyrelsens boksluts- och omvärlds-
dag. 

 � 15 april, efter gemensam beredning överlämnade för-
valtningen underlag till budget till kommunstyrelsen 
för fortsatt budgetarbete och till samtliga nämnder 
för yttrande. 

 � 15 maj, sista datum för nämnderna att lämna ytt-
rande till kommunstyrelsen. 

 � 1 juni, kommunstyrelsens beslut av budget. 
 � 15 juni, kommunfullmäktiges beslut av budget. 
 � September, nämnderna ska i möjligaste mån fatta 
beslut om internbudget. 

 � 5 oktober, kommunstyrelsens beslut om eventuell 
tilläggsbudget. 

 � 19 oktober, kommunfullmäktiges beslut om eventu-
ell tilläggsbudget. 

Nedan beskrivs processen för arbetet med budget för år 2021 och plan för 
2022-2024. I enlighet med styrmodellen har kommunen flerårsbudgetar. 
Det innebär en rullande budgetperiod på fyra år, där år ett avser nästa 
kalenderår. 
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Styrning och organisation
Kommunens styrmodell
Norrköpings kommuns styrmodell infördes år 2003. 

 Grunden för styrmodellen är verksamhetens genomförande. Det är i mötet mellan användarna av kommunala tjäns-
ter och den kommunala organisationen som verksamhet uppstår och det är där man kan bedöma vilken kvalitet som 
tjänsterna har. Övriga delar av styrmodellen är till för att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten, för 
att genomföra de politiska ambitionerna och säkerställa kvaliteten. Styrmodellen är även kommunens övergripande 
kvalitetsledningssystem.

 Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som präglar genomförande av verksamhet och utgår från värdeor-
den Respekt, Delaktighet och Trovärdighet. 
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Systematiskt kvalitetsarbete och 
tydlighet
Ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar hela styrmo-
dellen. Begreppet kan illustreras med nedanstående figur.

I planeringsarbetet, till exempel när man definierar 
övergripande mål eller mål i uppdragsplaner, fastställs vad 
som ska uppnås. Därefter genomförs verksamheten och 
den följs upp efter fastställda kriterier för måluppfyllelse. 
Genom utvärdering av måluppfyllelsen blir det tydligt 
vad som behöver åtgärdas. Dessa åtgärder förs sedan in i 
planeringsprocessen på nytt. 

Genom tydlighet kring de ingående momenten i kva-
litetsarbetet, det vill säga planera, genomföra, följa upp 
och åtgärda, sker en kvalitetssäkring och man undviker 
att upprepa tidigare misstag. Detta leder till ständiga 
förbättringar av den kommunala verksamheten.

 Ibland behöver förbättringsarbetet göra språng i form 
av innovationer, vilket illustreras med den gröna pilen i 
figuren. Efter ett sådant förbättringssprång fortsätter det 
systematiska förbättringsarbetet, men på en högre nivå. 

Styrmodellens olika moment
Grunden för styrmodellen är genomförande av kommu-
nal verksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela styr-
modellen, men blir särskilt tydligt i samband med arbete 
med övergripande mål, uppdragsplaner och i det löpande 
genomförandet av verksamheten. Detta symboliseras i 
skissen genom att illustrationen av kvalitetsarbete har 
ritats in.

Verksamheten styrs av en hierarki av politiska mål som 
uttrycks i den långsiktiga visionen, mandatperiodens 
målområden, övergripande mål, lagstadgade planer och 
årliga uppdragsplaner. De politiska målen i uppdragspla-
nerna uttolkas i årliga verksamhetsplaner inom tjänste-
mannaorganisationen. 

Vid sidan av de politiska dokumenten i målhierarkin 
finns inriktningsdokument för politikområden samt 
riktlinjer.  

Verksamhetens genomförande följs upp och utvärde-
ras, synpunkter från kommuninvånarna samlas in och 
internkontrollsaktiviteter genomförs. Resultatet används 
direkt i verksamhetens förbättringsarbete och informa-
tion sammanställs och återförs till nämnderna.

Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisning 
av måluppfyllelse för de övergripande målen. En avstäm-
ning görs för eventuell översyn av målformuleringar.

De årliga planeringsförutsättningarna avspeglar kon-
sekvenser i ett 5-10-årsperspektiv för den kommunala 
verksamheten utifrån observerade omvärldsförändringar 
och resultat av utvärderingar som genomförts. 

Budgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningar-
na och årsredovisningen. Årligen sker en avstämning om 
de politiska ambitionerna, uttryckta som övergripande 
mål, är genomförbara utifrån given budget.

Åtgärda Planera

Genomföra

Kvalitetssäkring

Ständiga förbättringar
Följa upp

Åtgärda Planera

Genomföra

Kvalitetssäkring

Ständiga förbättringar
Följa upp

Innovationer
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Allmänna förutsättningar som ligger till grund 
för nämndernas budgetramar

Krav på ekonomisk balans
Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför 
av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad 
budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnderna 
omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.

Styrning och mål
På sidorna 27-28 beskrivs den styrmodell som tillämpas i 
Norrköpings kommun.

På sidorna 14-15 redovisas de finansiella mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Justering av budgetramar
Nämndernas budgetramar för 2021 har justerats  
enligt följande:

 % av ramar mnkr
Vård- och omsorgsnämnden  -1,0% 25,1
Utbildningsnämnden  -1,0% 35,7
Kommunfullmäktige  -1,5% 0,2
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden  -1,5% 7,4
Samhällsplaneringsnämnden  -1,5% 0,7
Tekniska nämnden  -1,5% 6,9
Byggnads- och miljöskyddsnämnden  -1,5% 0,6
Kommunrevisionen  -1,5% 0,1
Överförmyndarnämnden  -1,5% 0,3
Kommunstyrelsen  -2,5% 12,1
Kultur- och fritidsnämnden  -2,5% 7,2

För valnämnden sker ingen justering. Total 
reducering uppgår till 104,6 mnkr per år.
Nämndernas budgetramar för år 2023 till 2024 
har justerats med -1,0% vilket motsvarar 
84,8 mnkr per år.

Internränta
Internräntan som används i Norrköpings kommun 
i budget 2021-2024 uppgår till 1,25 procent vilket 
innebär en sänkning jämfört med år 2020 med 0,25 
procent och är i linje med rekommendation från Sveriges 
Kommuner och Regioner. Internräntan ingår som en del 
i kapitalkostnaderna som i sin tur påverkar nämndernas 
hyresnivåer samt kapitalkostnader på övriga investeringar.

Nedan redovisas de förutsättningar inom personalpolitiska området med mera 
som påverkar nämndernas personalkostnader och budgetramar.

Pris- och löneökningar 2021-2024
Kompensationen för pris och löner ser ut på följande sätt 
under budgetperioden.

Procent uell årlig  
förändring 2021 2022 2023 2024

Uppräkning löner 2,30 2,00 2,00 2,00

Uppräkning inflation 1,80 1,90 2,00 2,00 

Medel för löneavtal 2021-2024, 
kommunstyrelsen 
Medel för löneökningar till alla nämnder utom kom-
munrevisionen budgeteras i en central lönepott under 
kommunstyrelsen. Medlen fördelas sedan till respektive 
nämnd efter utfall i avtalsrörelsen. 

Den centrala lönepotten är 115 600 tkr för 2021.

Personalpolitiska åtgärder
I samband med verksamhetsförändringar kan nämnderna 
behöva arbeta med olika personalpolitiska åtgärder för 
att möta en eventuell övertalighet inom vissa personal-
kategorier. Det kan till exempel vara att erbjuda personal 
som uppnått viss ålder förtida pension eller personal i 
övrigt avgångsvederlag.

Det är endast personalutskottet som kan fatta beslut om 
avgångsvederlag och förtida pension. Hela kostnaden för 
eventuella åtgärder belastar respektive nämnds resultat 
det år som beslutet fattas. Om en person till exempel 
beviljas förtida pension under 2021 ska kostnaden fram 
till dess personen erhåller allmän pension belasta aktuell 
nämnds resultat för 2021.

Avgift för finansiering av vissa 
personalkostnader

Rehabiliteringsförsäkring samt chefs- och 
verksamhetsstöd
Personalavdelningen tar ut en avgift för att finansera 
kommunens rehabiliteringskostnader samt för de HR-
konsulter som arbetar med chefsstöd och rehabilitering. 
2021 uppgår avgiften till 0,76 procent av den samlade 
lönekostnaden, vilket är samma nivå som för 2020. 
Avgiften gäller samtliga nämnder. 
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Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg)
För 2021 kommer personalomkostnadspålägget att upp-
gå till 38,33 procent, vilket är en samma som för 2020.

Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2021 kommer 
att fastställas i december 2020. Kommunens personal-
omkostnadspålägg kan komma att ändras när arbetsgivar-
avgiften är fastställd.

PO-pålägg 2020* 2021* Skillnad**

Lagstadgade  
arbetsgivaravgifter 31,42 31,42 0

Avtalsförsäkringar 0,08 0,08 0

Avtalspensioner inklusive 
löneskatt 6,83 6,83 0

Summa 38,33 38,33 0

* procent  ** procentenheter

Interna personalavgifter
För 2020 kommer de interna personalavgifterna att 
uppgå till 1,20 procent, vilket är oförändrat jämfört med 
föregående år. De interna personalavgifterna ska täcka 
kostnader för ansvarsförsäkring, fackliga kostnader och 
Heroma.
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Kommunrevisionen (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 5 502 5 531 5 556 5 616

Pris- och löneökningar 113 108 115 117

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -1 0 0 0

Justering av ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -83 -83 -55 -55

Förändring 29 25 60 62

Budget 2021-2024 5 531 5 556 5 616 5 678

Budgetanslag 2021-2024

Kommunfullmäktige (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 13 550 13 618 13 677 13 823

Prisökningar 244 262 281 287

Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, nytt elavtal 56 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -28 0 0 0

Justering av ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -204 -203 -135 -136

Förändring 68 59 146 151

Budget 2021-2024 13 618 13 677 13 823 13 974

Kommunfullmäktiges budgetanslag 2021-2024

Kommunrevisionens budgetanslag 2021-20241

Förklaring av vissa budgetposter

Flytt av budgetram från kommunstyrelsen, nytt elavtal
Teknisk budgetpost. I budget 2020 kompenserades kom-
munstyrelsen för ökad hyra till följd av ett nytt elavtal 
varav en del hör till kommunfullmäktige.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 procent 
till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker. 
Den minskade budgetramen kommer att mötas av en 
sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneu-
tral för nämnden.

Förklaring av vissa budgetposter

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 procent 
till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna sjunker. 
Den minskade budgetramen kommer att mötas av en 
sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneu-
tral för nämnden.

1 Förslag efter beredning av kommunfullmäktiges presidium.
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Valnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 364 371 4 178 386

Prisökningar 7 7 8 8

Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige 0 3 800 -3 800 0

Val till Europaparlamentet 0 0 0 3 800

Förändring 7 3 807 -3 792 3 808

Budget 2021-2024 371 4 178 386 4 194

Förklaring av vissa budgetposter

Val till riksdag, regions- och kommunfullmäktige
Nästa ordinarie val till riksdag, regions- och 
kommunfullmäktige hålls år 2022.

Val till Europaparlamentet
Nästa val till Europaparlamentet hålls år 2024.
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Kommunstyrelsen (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 485 088 475 512 467 066 466 856

Prisökningar 6 463 6 886 7 141 7 307

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet 2 580 795 0 0

RTÖG, effektivare räddningstjänst 625 0 0 0

Ökade licenskostnader 360 0 0 0

Differentierat PO-pålägg 300 0 0 0

E-arkiv 120 0 0 0

Flytt av budgetram till kommunfullmäktige, nytt elavtal -56 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -88 0 0 0

Justering av hyra på grund av korrigering av lokalprissättning -3 752 0 0 0

Lokaler - utrangeringar och evakueringar -4 000 -4 000 -2 500 0

Justering av ram, -2,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -12 128 -12 127 -4 851 -4 851

Förändring -9 576 -8 446 -210 2 456

Budget 2021-2024 475 512 467 066 466 856 469 312

Förklaring av vissa budgetposter

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.

RTÖG, effektivare räddningstjänst
Ersättning till RTÖG (Räddningstjänsten i 
Östergötland) för ökade kostnader till följd av förslag 
enligt SOU 2018:54, En effektivare räddningstjänst. 
Norrköpings kommun tillförs motsvarande medel genom 
en ökning av de generella statsbidragen.

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Differentierat PO-pålägg
Avser justering av personalomkostnadspålägget för att 
spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad inom 
utbildningsnämndens verksamhet. Posten är kostnads-
neutral för nämnden. Motsvarande minusbelopp finns 
hos utbildningsnämnden.

E-arkiv
Medel för en utökning av den tekniska kapaciteten för 
det införda systemet för bevarande av digital information 
(e-arkiv).

Flytt av budgetram till kommunfullmäktige, nytt elavtal
Teknisk budgetpost. I budget 2020 kompenserades kom-
munstyrelsen för ökad hyra till följd av ett nytt elavtal 
varav en del hör till kommunfullmäktige.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas 
av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kost-
nadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den minskade budgetramen kom-
mer att mötas av en minskning av lokalkostnaderna och 
är därför kostnadsneutral för nämnden.

Lokaler – utrangeringar och evakueringar
Kostnader för utrangeringar, evakueringar och friställda 
lokaler bedöms minska jämfört med föregående år med 
hänsyn tagen till föreslagen investeringsplan.
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Utbildningsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 3 573 741 3 620 998 3 656 516 3 678 679

Prisökningar 19 826 20 795 22 626 23 616

Volymförändring gymnasieskola 24 000 23 300 19 400 16 600

Volymförändring grundskola 17 900 18 300 14 900 7 300

Tillfällig kompensation för minskat statsbidrag1 13 000 0 -13 000 0

Volymförändring grundsärskola 7 300 7 300 7 300 7 300

Ökade kostnader för kost 4 075 2 800 475 2 200

Volymförändring gymnasiesärskolan 3 200 3 200 3 200 3 200

Justering av hyra på korrigering av lokalprissättning 1 844 0 0 0

Volymförändring fritidshem 1 600 3 000 -900 -1 700

Volymförändring förskola -200 -7 300 3 900 12 900

Differentierat PO-pålägg -300 0 0 0

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -455 -140 0 0

Flytt av budgetram till kultur- och fritidsnämnden, El Sistema -1 400 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -7 395 0 0 0

Justering ram, -1,0% 2021-2024 -35 738 -35 737 -35 738 -35 737

Förändring 47 257 35 518 22 163 35 679

Budget 2021-2024 3 620 998 3 656 516 3 678 679 3 714 358

Förklaring av vissa budgetposter

Volymförändring förskola, fritidshem, grundskola och 
gymnasieskola
En volymjustering utifrån den senaste befolkningsprog-
nosen har gjorts. I volymersättningen ingår samtliga 
kostnader som är förknippade med volymförändringen, 
inklusive ersättning för lokaler. För mer information,  
se bilaga 3-6.

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasie- 

skola

2020 7 919  6 173 17 727 5 054 
2021 7 917 6 214 17 975 5 286 
2022 7 855 6 290 18 240 5 511
2023 7 888 6 268 18 420 5 699 
2024 7 998 6 225 18 500 5 860 

Antal

18 000

19 000

Ökade kostnader för kost
Ökade kostnader till följd av ett ökat antal kök.

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer att 
motsvaras av en ökning av lokalkostnaderna och är därför 
kostnadsneutral för nämnden.

Differentierat PO-pålägg
Avser justering av personalomkostnadspålägget för att spegla 
verklig kostnad istället för schablonkostnad inom utbild-
ningsnämndens verksamhet. Posten är kostnadsneutral för 
nämnden. Motsvarande plussbelopp finns hos kommunsty-
relsen.

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande av 
en väktarenhet.

Flytt av budgetram till kultur- och fritidsnämnden, El 
Sistema
Flytt av budgetram avseende El Sistema till kultur- och 
fritidsnämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 procent 
till 1,25 procent. Den minskade budgetramen kommer att 
mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför 
kostnadsneutral för nämnden.

1 Det råder osäkerhet avseende statsbidrag för år 2021. Om förändrade besked kommer från regeringen kan nya beslut bli aktuella.
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Förklaring av vissa budgetposter

Lokaler, nybyggnation och ombyggnation
Ökade lokalkostnader till följd av planerad eller påbörjad 
nyproduktion/ombyggnation av främst idrottshallar 
men även andra typer av lokaler inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde. 

Flytt av budgetram från utbildningsnämnden, El Sistema
Flytt av budgetram avseende El Sistema från 
utbildningsnämnden.

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att motsvaras av en ökning av lokalkostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att 
mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför 
kostnadsneutral för nämnden.

Kapitalkostnader investeringar
Nämnden ersätts i budget för de investeringar som 
genererar kapitalkostnader när de aktiveras. 

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.

Kultur- och fritidsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 288 979 287 486 285 748 292 470

Prisökningar 3 309 3 551 3 812 3 888

Lokaler, nybyggnation och ombyggnation 2 120 1 875 5 600 7 000

Flytt av budgetram från utbildningsnämnden, El Sistema 1 400 0 0 0

Justering av hyra på grund av korrigering av lokalprissättning 521 0 0 0

Kapitalkostnader investeringar -200 400 200 -100

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -313 0 0 0

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -1 105 -340 0 0

Justering ram, -2,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -7 225 -7 224 -2 890 -2 890

Förändring -1 493 -1 738 6 722 7 898

Budget 2021-2024 287 486 285 748 292 470 300 368
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Arbetsmarknads- och  
vuxenutbildningsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 494 407 520 008 520 670 521 808

Prisökningar 2 344 2 333 2 462 2 510

Försörjningsstöd, volymökning 17 150 1 150 500 16 200

Volymökning, vuxenutbildning 10 600 1 700 2 200 0

Ökad hyra S:t Olofsskolan 2 900 2 900 0 0

Justering av hyra på korrigering av lokalprissättning 83 0 0 0

Återbetalning social investeringsfond - Drop in 0 0 920 0

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -15 -5 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -44 0 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -7 417 -7 416 -4 944 -4 944

Förändring 25 601 662 1 138 13 766

Budget 2021-2025 520 008 520 670 521 808 535 574

Förklaring av vissa budgetposter

Försörjningsstöd, volymökning
Som en följd av den ekonomiska utvecklingen, med ökad 
arbetslöshet, bedöms kostnaden för ekonomiskt bistånd 
att öka. Även Arbetsförmedlingens omställning och en 
ökning av antalet utförsäkrade från Försäkringskassan 
påverkar behovet av ekonomiskt bistånd.

Vuxenutbildning, volymökning
Inom vuxenutbildningen bedöms det totala antalet elever 
öka under perioden. Att nyanlända minskar kommer att 
påverka behovet av SFI-platser på sikt, men merparten av 
de elever som finns inskrivna idag på SFI kommer att gå 
vidare inom övriga delar inom vuxenutbildningen. 

Ökad hyra S:t Olofsskolan
Höjd hyresnivå för S:t Olofsskolan på grund av ombygg-
nation utifrån innemiljöproblem. Återflytt av verksamhe-
ten är planerad till sommaren/hösten 2021 vilket ger en 
halvårseffekt år 2021.

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att motsvaras av en ökning av lokalkostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.

Återbetalning social investeringsfond, Drop In
För information om den sociala investeringsfonden se 
bilaga 2.

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 pro-
cent till 1,25 procent. Den minskade budgetramen kom-
mer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.
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Vård- och omsorgsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 2 506 387 2 555 468 2 584 456 2 612 362

Prisökningar 16 413 16 107 16 970 17 386

Volymökning LSS-boenden 30 000 7 000 7 000 7 000

Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg 24 800 26 100 24 000 37 100

Volymökning personlig assistans LSS/SFB 5 000 5 000 5 000 5 000

Justering av hyra på grund av korrigering av lokalprissättning 1 222 0 0 0

Ökade licenskostnader 720 0 0 0

Ökade kostnader för kost 0 0 0 1 600

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -515 -155 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -3 495 0 0 0

Justering ram, -1,0% 2021-2024 -25 064 -25 064 -25 064 -25 064

Förändring 49 081 28 988 27 906 43 022

Budget 2021-2024 2 555 468 2 584 456 2 612 362 2 655 384

Förklaring av vissa budgetposter

Volymökning LSS-boenden
Bostad med särskild service enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). För att kunna 
verkställa alla beslut är fortsatt utbyggnad nödvändig. 
Bedömningen är att det behövs en utökning med 27 
platser för 2021 och från 2022 planeras för en utökning 
med 6 platser per år.

Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg
Befolkningen 75 år och äldre kommer att öka kraftigt 
under budgetperioden. Den största ökningen sker i 
åldersgruppen 75-79 år, men även gruppen 80-84 år 
väntas öka kraftigt. För mer information se bilaga 7.

Volymökning personlig assistans LSS/SFB
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
beviljas av försäkringskassan för dem som har grundläg-
gande behov på minst 20 timmar per vecka. Kommunen 
beviljar personlig assistans enlig lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet personer 
med personlig assistans har ökat under de senaste åren. 
Insatsen har ett starkt samband med den övergripande 
befolkningsutvecklingen och det finns även ett samband 
med minskningen av den statliga assistansen (enligt SFB)

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av lokalkostnaderna och är därför 
kostnadsneutral för nämnden.

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 pro-
cent till 1,25 procent. Den minskade budgetramen kom-
mer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.
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Socialnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 548 693 559 392 575 017 590 726

Prisökningar 7 243 6 910 7 196 7 340

Volymökning 10 000 17 000 14 000 14 000

Återbetalning social investeringsfond - socialt utfallskontrakt 1 500 0 0 0

Ökade licenskostnader 400 0 0 0

Justering av hyra på korrigering av lokalprissättning 82 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -125 0 0 0

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -170 -55 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -8 231 -8 230 -5 487 -5 487

Förändring 10 699 15 625 15 709 15 853

Budget 2021-2024 559 392 575 017 590 726 606 579

Förklaring av vissa budgetposter

Volymökning
Som en följd av en ökad folkmängd väntas 
vårdkostnaderna öka. Merparten av kostnadsökningarna 
prognosticeras inom barn- och ungdomsvården.

Återbetalning social investeringsfond - socialt 
utfallskontrakt
Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, 
SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator 
(HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första 
sociala utfallskontrakt (social impact bond). För mer 
information, se bilaga 2.

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av korrigering av 
lokalprissättning
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att motsvaras av en ökning av lokalkostnaderna och är 
därför kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent. Den minskade budgetramen 
kommer att mötas av en sänkning av lokalkostnaderna 
och är därför kostnadsneutral för nämnden.

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.
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Förklaring av vissa budgetposter

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Kapitaltjänstkostnader
Medel för de investeringar som genererar 
kapitalkostnader när de aktiveras. 

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas 
av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kost-
nadsneutral för nämnden.

Samhällsplaneringsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 46 274 51 065 51 098 46 094

Prisökningar 170 176 192 196

Tillskott för en växande kommun 5 000 0 -5 000 0

Ökade licenskostnader 180 0 0 0

Kapitaltjänstkostnader 153 551 266 -7

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -17 0 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -695 -694 -462 -463

Förändring 4 791 33 -5 004 -274

Budget 2021-2024 51 065 51 098 46 094 45 820
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Tekniska nämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 458 114 483 114 512 894 531 643

Prisökningar 4 801 5 152 5 530 5 640

Vägföreningsbidrag inklusive vägbelysning 14 000 0 0 0

Kapitalkostnader investeringar 13 200 31 600 17 800 12 500

Ökade licenskostnader 220 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -29 0 0 0

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet -320 -100 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -6 872 -6 872 -4 581 -4 581

Förändring 25 000 29 780 18 749 13 559

Budget 2021-2024 483 114 512 894 531 643 545 202

Förklaring av vissa budgetposter

Kapitalkostnader investeringar
Nämnden ersätt i budget för de investeringar som gene-
rerar kapitalkostnader när de aktiveras.

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas 
av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kost-
nadsneutral för nämnden.

Flytt av budgetram till kommunstyrelsen, väktarenhet
Flytt av budgetram till kommunstyrelsen för tillskapande 
av en väktarenhet.
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Förklaring av vissa budgetposter

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas 
av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kost-
nadsneutral för nämnden.

Byggnads- och  
miljöskyddsnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 42 302 42 053 41 722 41 624

Prisökningar 299 304 325 332

Ökade licenskostnader 100 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -13 0 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -635 -635 -423 -423

Förändring -249 -331 -98 -91

Budget 2021-2024 42 053 41 722 41 624 41 533
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Förklaring av vissa budgetposter

Volymökning och ökade arvodeskostnader
De senaste åren har inneburit en märkbar ökning av 
antalet inkomna ärenden. Utökningen avser både ökade 
kostnader för arvoden och en utökning av antal anställda 
på överförmyndarenheten.

Ökade licenskostnader
Teknisk budgetpost. Den ökade budgetramen kommer 
att mötas av en ökning av licenskostnaderna och är där-
för kostnadsneutral för nämnden.

Justering av hyra på grund av sänkt internränta
Teknisk budgetpost. Internräntan sänks från 1,50 
procent till 1,25 procent vilket gör att lokalkostnaderna 
sjunker. Den minskade budgetramen kommer att mötas 
av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kost-
nadsneutral för nämnden.

Överförmyndarnämnden (tkr) 2021 2022 2023 2024

Ingående ram 20 226 21 449 21 373 21 413

Prisökningar 211 227 243 248

Volymökning och ökade arvodeskostnader 1 300 0 0 0

Ökade licenskostnader 20 0 0 0

Justering av hyra på grund av sänkt internränta -4 0 0 0

Justering ram, -1,5% 2021-2022, -1,0% 2023-2024 -304 -303 -203 -202

Förändring 1 223 -76 40 46

Budget 2021-2024 21 449 21 373 21 413 21 459
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Till följd av den rådande ekonomiska osäkerheten och med hänsyn till att kommunen ska växa på ett hållbart sätt 
har kommunens investeringsbudget 2021 och investeringsplan 2022-2024 baserats på en investeringsram på  
1,2 mnkr per år. Investeringsramens storlek och de ospecificerade investeringsanslagen kommer att justeras i en  
tilläggsbudget senare under året.
Kommunens investeringsutgifter för perioden uppgår totalt till 4814 mnkr och investeringarna har en total kalkyl  
på 7 720 mnkr.

Total kalkyl är den beräknade slutliga nettokostnaden för en investering. Investering som är av löpande karaktär och utan 
tidsbegränsad projekttid har nettobudget till och med 2021 som total kalkyl.  Total kalkyl i investeringsbudget 2021 och 
investeringsplan 2022-2024 är total beräknad slutlig nettokostnad för de investeringsprojekt som är med och har en inves-
teringsutgift i investeringsbudget 2021 och- eller i investeringsplan 2022-2024. Total kalkyl för de investeringsprojekten 
kan vara del av tidigare beviljad budget och eller finnas med som utgift i plan efter planperiod.  Av den totala kalkylen på  
7 720 mnkr är 3 268 mnkr redan påbörjade och 2 215 mnkr delvis påbörjade löpande investeringsprojekt.

Enligt kommunallagen ska driftbudgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vad gäller investeringarna 
så finns inte samma restriktion, i och med att kostnaden bokföringsmässigt uppstår i samband med att investeringen tas i 
anspråk och skrivs av och i samband med de räntekostnader som uppstår i och med finansieringen av investeringen. På så 
sätt kommer kostnaden för investeringen att fördelas över investeringens nyttjandeperiod och belasta driftbudgeten under 
de åren. Investeringsutgifterna och investeringsplanerna har under senare år ökat i Norrköpings kommun beroende på att 
kommunen växer, både vad gäller verksamheter som är i behov av lokaler och i samband med geografisk utbyggnad.

Investeringsbudget 2021 och investeringsplan 
2022-2024 

Påbörjade och ej påbörjade investeringsprojekt av total kalkyl
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Som framgår av diagrammet nedan så består 35 procent av de budgeterade investeringsutgifterna under perioden  
2021-2024 av investeringar i verksamhetslokaler och 27 procent är kopplade till tekniska nämndens verksamhet,  
bland annat som en följd av att staden växer. 

Investeringar i lokaler, investeringar som utförs av tekniska nämnden samt investeringar i samband med flytt av inre 
hamnen står för 70 procent av periodens budgeterade investeringsutgifter.

Den största enskilda investeringen under perioden 2021-2024 är flytt av inre hamnen, som ensam står för drygt  
8 procent av de totala budgeterade investeringsutgifterna för perioden och har en total kalkyl på 1 200 mnkr. Andra större 
investeringsprojekt är tekniska nämndens renovering av kajkonstruktion och Norra kajen nedströms Inre hamnen. Reno-
vering av kajkonstruktion har en total kalkyl på 360 mnkr och beräknas vara klart 2022 och Norra kajen nedströms Inre 
hamnen har även den en total kalkyl på 360 mnkr och beräknas vara klart 2025. 

Några större projekt inom utbildningsnämnden och äldreomsorgen är Smedby ny skola 2-parallell F-6 med sporthall 
med en total kalkyl på 252 mnkr och äldreboendet Fiskeby nybyggnation av 60 lägenheter med en total kalkyl på  
195 mnkr.
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Kommunstyrelsen
Produkter på enheter 1 2005 308 150 14 500 22 000 26 000 28 000

En till en (åk 7-9) 1 2011 76 680 10 000 15 000 15 000 16 000

En till en (gymnasiet) 1 2011 84 220 0 2 000 10 000 3 500

Inventarier/farledsunderhåll hamnen 1 2013 2 700 300 300 300 300 

Utrustning och inventarier till nämnder 1 2014 10 643 1 500 1 500 1 500 1 500 

Årlig investering, hamnen 1 2015 51 600 10 600 10 800 11 000 11 200 

Flytt av inre hamnen 2016 1 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Serverhårdvara 1 2016 16 600 500 2 000 500 10 000

E-tjänster, utvecklingfond 2016 5 000 1 000 1 000 1000 1 000

Ny säkerhetsarkitektur 2017 24 500 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utveckling digitala tjänster utifrån ett livshändelseperpektiv 2017 16 000 1 000 1 000 2 000 2 000 

Nät och kommunikation 1 2017 104 050 23 000 20 000 20 000 20 000

Norrköping, den smarta staden  2018 11 000 0 1 000 2 000 2 000 

Utveckling av digitala lösningar för intern effektivisering av 
verksamhetsprocesser 1

2020 3 000 1 000 2 000 2 000 2 000 

Datacenter utveckling 2020 4 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

Status Hamn 2021 350 000 60 000 4 000 4 000 4 000 

Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift 2 268 643 227 400 186 600 199 300 205 500 

Kommunstyrelsen, lokaler
Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor
Övergripande barn och ungdom

Lokalanpassning för utbildningslokaler 1 2017 70 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Utemiljö skola och förskola 1 2012 24 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Skydd mot UV-strålning enligt miljö- och hälsoskydd 2015 7 500 500 500 0 0

Förskoleverksamhet

Förskola Svärtinge/Ryssnäs, 4 avdelningar 2019 44 000 14 000 0 0 0

Förskola Fiskeby 4:3, 6 avdelningar 2018 52 000 24 000 0 0 0

Förskolor ersättning Ripan 2018 53 000 5 000 10 000 0 0

Förskola Kättinge, nybyggnad 3 avdelningar modul 2018 21 000 4 000 0 0 0

Förskola Björkbacken, nybyggnad 4 avdelningar modul 2021 25 000 25 000 0 0 0

Förskola Kvarntorpet, nybyggnad 4 avdelningar modul 2021 25 000 25 000 0 0 0

Förskola Körsbäret, ersättning nybyggnad 4 avdelningar modul 2021 25 000 3 000 22 000 0 0

Grundskoleverksamhet

Smedby, ny skola F-6, 2-parallell och sporthall 2016 252 000 10 000 80 000 60 000 0

Södra Promenaden, Lilla De Geer F-3 2 parallell 2016 52 000 40 000 0 0 0

Svärtinge Ryssnäs, nybyggnad F-6, 2-parallell 2017 200 000 20 000 0 0 0

Råsslaskolan, nybyggnation/ersättning hus B och C, fritidsgård 2018 195 000 70 000 0 0 0

Marielundsskolan, anpassning lokaler 2018 20 000 0 0 10 000 0

Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor,  
nettoutgift 1 065 500 258 500 130 500 88 000 18 000 

Nämnd och projekt (tkr) År
Total 

kalkyl
Utgift 
2021

Utgift 
2022

Utgift 
2023

Utgift 
2024

1 Investering av löpande karaktär

Totalkalkyl
Projekt som är klart avgränsade i tid har beräknad slutlig netto-
kostnad i kolumn totalkalkyl. Projekt av löpande karaktär har  
nettobudget till och med 2021 i kolumn totalkalkyl. Projektstart 
visas i kolumn År.
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Lokaler vård och omsorg
Övergripande vård och omsorg

Reservkraftverk samt nödvattenprojekt 2019 10 000 1 500 3 500 0 0

Klimatanpassningsåtgärder, etapp 1 2020 5 000 2 000 0 0 0

LSS-boende

LSS-boende, 6 lägenheter, Humpen 2018 30 000 0 0 22 000 5 000 

LSS-boende, 18 lägenheter serviceboende, Ektorpet 2019 60 000 10 000 0 0 0 

LSS boende, 6 lägenheter, Kullerstad Skärblacka 2019 30 000 5 000 0 0 0 

LSS-boende, 5 lägenheter, Spinetten 2019 29 000 12 000 0 0 0 

LSS-boende, Södra Promenaden 2B, ombyggnad 
(Mathildagården)

2020 25 000 0 20 000 0 0 

LSS-boende, 12-20 lägenheter, Sandtorp 3 2022 60 000 0 40 000 20 000 0 

Äldreboende

Äldreboende Fiskeby, 60 lägenheter, nybyggnation 2017 195 000 60 000 80 000 53 000 0 

Äldreboende Ektorpsgatan/Idrottsgatan, 60 lägenheter 2023 195 000 0 0 60 000 80 000 

Lokaler vård och omsorg, nettoutgift 639 000 90 500 143 500 155 000 85 000 

Lokaler kultur och fritid
Passersystem i gymnastikhallar 2018 6 000 1 500 0 0 0

Bråvallahallen tillbyggnad för Gymnastikföreningen 2021 12 000 12 000 0 0 0

Lokaler kultur och fritid, nettoutgift 18 000 13 500 0 0 0 

Lokaler övrigt
Reinvesteringar/övriga investeringar 2 2015 583 000 123 000 100 000 145 000 95 000 

Trafiksäkerhetsåtgärder 2 2017 2 500 500 500 500 500 

Stadsarkiv, nybyggnad inklusive serverhall 2017 100 000 0 35 000 60 000 0 

Mindre ombyggnader och lokalanpassningar 2 2018 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Återställande efter innemiljöproblem 2018 28 000 7 000 0 0 0 

Energisparande åtgärder och konventeringar 1 2 2018 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Lokaler övrigt, nettoutgift 825 500 158 500 163 500 233 500 123 500 

Samhällsplaneringsnämnden
Mark och exploatering
Markreserven

Bryggor Arkösund 2019 13 000 3 000 0 0 0

Mark och exploatering, nettoutgift 13 000 3 000 0 0 0 

Övrigt
Generellt investeringsanslag 2 2008 1 750 0 150 0 150 

Program för arkivering av digitala tekniska handlingar 2021 1 200 1 200 0 0 0 

Samhällsplaneringsnämnden övrigt, nettoutgift 2 950 1 200 150 0 150 

Tekniska nämnden
Träden i Promenaderna 2014 94 442 33 000 30 000 0 0 

Kvarteret Kroken 2015 30 000 5 000 5 000 5 000 0 

Nämnd och projekt (tkr) År
Total 

kalkyl
Utgift 
2021

Utgift 
2022

Utgift 
2023

Utgift 
2024

1 Självfinansierad investering
2 Investering av löpande karaktär
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Ospecifierat anslag för klimatanpassningsåtgärder 2015 31 392 0 0 0 3 000 

Regleringsdammar 2016 40 000 4 000 3 000 4 000 4 000 

Infrastruktur Malmölandet 2017 154 000 20 000 0 0 0 

Gång- och cykelväg Hanholmsvägen 2018 8 000 6 600 0 0 0 

Ljura bäck 2019 101 000 10 320 44 440 44 440 0 

Kalkfilterbädd vid Vadsbäcken 1 2019 0 0 -2 638 0 0

   -Investering kalkfilterbädd vid Vadsbäcken 2 638 0 0 0 0

   -Statsbidrag kalkfilterbädd vid Vadsbäcken -2 638 0 -2 638 0 0

Spårjustering Nygatan 2020 80 000 10 000 0 30 000 0 

Gustav Adolfsplan, hållplats och kollektivtrafikkörfält 2020 9 500 8 500 0 0 0 

Gång- och  cykelväg Manheim 2022 5 000 0 500 4 500 0 

Bytespunkt Vrinnevi 2022 5 000 0 500 4 500 0 

Stadsdelspark Hageby Navestad 2022 9 000 0 1 000 8 000 0 

Gång- och cykeltunnel Ingelstarondellen1 2022 9 000 0 500 8 500 0

   -Investering gång- och cykeltunnel Ingelstarondellen 16 000 0 500 15 500 0

   -Statsbidrag gång- och cykeltunnel Ingelstarondellen -7 000 0 0 -7 000 0

Norra kajen nedströms Inre hamnen 2023 360 000 0 0 120 000 120 000 

Gång och cykelväg 215 Skärblacka-Mårängen 2024 7 000 0 0 0 500 

Infrastruktur, stadsmiljö och natur 3 4 401 119 88 449 105 900 105 900 114 450 

Kollektivtrafik och industrispår 4 158 270 19 500 11 500 37 000 17 250 

Investeringar som följd av exploateringar
Generellt investeringsanslag 2004 20 935 2 000 2 000 2 000 2 000 

Blomsterängen Sandbyhov 2018 3 000 1 200 0 0 0 

Renovering av kajkonstruktion Inre hamnen 2018 360 000 60 000 30 000 0 0 

Allmänplats Inre hamnen 2019 80 150 15 000 15 000 20 000 0 

Ombyggnad Hjalmar Brantings gata 2019 12 000 500 5 000 0 0 

Gång-och cykelbro Inre hamnen ej öppningsbar 1 2019 25 000 0 20 000 0 0

   -Investering gång-och cykelbro Inre hamnen ej öppningsbar 45 000 0 40 000 0 0

   -Statsbidrag gång-och cykelbro Inre hamnen ej öppningsbar -20 000 0 -20 000 0 0

Gång- och cykelväg södra kajen Inre hamnen 2020 8 000 700 7 000 0 0

Skarphagsleden 2020 14 000 500 6 000 6 000 0 

Huvudgatan Marby 2022 11 000 0 4 000 7 000 0 

Linköpingsvägen och Södra promenaden 2022 55 000 0 4 000 20 000 31 000 

Vilbergsgatan 2022 7 000 0 400 3 000 3 600 

Cirkulationsplats Arkösundsvägen 2022 5 000 0 5 000 0 0 

Tekniska nämnden totalt, nettoutgift 2 103 808 285 269 298 102 429 840 295 800 

Kultur- och fritidsnämnden
Offentlig konst 2 2012 19 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

Hällristningar, underhåll och utveckling 2017 1 750 250 250 250 0 

Kultur- och fritidskontoret, inventarier 2 2019 600 200 200 200 200 

Inre hamnen, konst 2019 10 000 100 4 210 0 0 

Ny- och återinvestering inventarier anläggningar 2 2020 1 200 700 700 700 700 

Platsspecifik konstnärlig gestaltning utomhus 2021 5 000 5 000 0 0 0 

Mässhallen skyddsgolv 2021 300 300 0 0 0 

Bibliotek, återlämningsrobot 2021 4 000 4 000 0 0 0 

Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift 41 850 12 050 6 860 2 650 2 400 

Nämnd och projekt (tkr) År
Total 

kalkyl
Utgift 
2021

Utgift 
2022

Utgift 
2023

Utgift 
2024

1 Investering som förutsätter annan finansiering.
2 Investeringar av löpande karaktär.
3 Inklusive investering belysning enskilt huvudmannaskap med 15 mnkr per år.
4 Investeringar dels av löpande karaktär och klart avgränsade i tid. 48
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Utbildningsnämnden
Inventarier utbildningskontoret 1 2021 70 000 70 000 55 000 81 000 70 000 

Utbildningsnämnden totalt, nettoutgift 70 000 70 000 55 000 81 000 70 000 

Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsnämnden
Investering i möbler i samband med ombyggnation 1 2018 3 200 400 400 400 400 

Återflytt St: Olofskolan 2021 3 665 3 665 0 0 0 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden totalt, 
nettoutgift 6 865 4 065 400 400 400 

Vård- och omsorgsnämnden
Inventarier till nya eller renoverade bostäder med särskild service 2021 12 760 6 200 3 140 2 880 540 

Utbyte av inventarier i allmänna utrymmen i bostäder för äldre 
enligt framtagen utbytesplan 1

2021 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 

Utbyte av teknisk utrustning vård och omsorg 1 2021 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Utbyte av utrustning i kök 1 2021 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 

Inventarier till de nya eller renoverade särskilda boendeenheter 
för äldre 

2023 9 990 0 0 5 400 4 590 

Vård- och omsorgsnämnden totalt, nettoutgift 39 750 23 200 20 140 25 280 22 130 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Ärendehanteringsystem kommunla lantmäterimyndigheten 2021 1 000 1 000 0 0 0

Byggnads- och miljöskyddsnämnden totalt, nettoutgift 1 000 1 000 0 0 0 

Summa specificerade investeringar totalt 7 095 866 1 148 184 1 004 752 1 214 970 822 880

Summa ospecificerade investeringar totalt 624 184 51 816 195 248 0 377 120

Summa investeringar totalt 7 720 050 1 200 000 1 200 000 1 214 970 1 200 000 

Nämnd och projekt (tkr) År
Total 

kalkyl
Utgift 
2021

Utgift 
2022

Utgift 
2023

Utgift 
2024

1 Investering av löpande karaktär

49

INVESTERINGAR – BUDGET 2021 NORRKÖPINGS KOMMUN



LänkLänkLänk LänkLänk Länk Länk

Planerade förhyrningar under perioden 2021-2024

Beräknad start hyreskontrakt

2021 2022 2023 2024

Vård- och omsorgsnämnden

Larumsvägen, Villa Sjöängen 2021

Dalviksgatan 71 E 2022

LSS Sandtorp 2 (Cittran) 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Utökad bassängyta 1 2024

Ovan redovisas de större inhyrningar som är planerade för budgetperioden. Inhyrningarna kompletterar byggandet av 
lokaler i egen regi, som är redovisade i investeringsplanen. Hyran för de framtida inhyrningarna kommer ekonomiskt att 
belasta respektive verksamhetsnämnds driftbudget.

För merparten av de planerade inhyrningarna är hyresavtal inte tecknade. Behörighet för att teckna hyresavtal styrs av det 
totala hyresbeloppet. För hyresavtal som under kontraktstiden understiger 10 000 000 kr är förhandling och avtalsteck-
nande delegerat som verkställighet. För hyresavtal som överstiger 10 000 000 kr under kontraktstid ska respektive inhyr-
ning beslutas av kommunfullmäktige. Merparten av de planerade inhyrningarna ovan kommer att beslutas av kommun-
fullmäktige. Se beslutssats 6 på sid 5.

1Utökad bassängyta
Inom de närmsta fem åren finns ett stort behov av att utöka kapaciteten av framförallt simundervisning för skolverk-
samheten. I budget 2019 erhöll kommunstyrelsen uppdrag (1.11) att utreda framtida behov och lokalisering av utökad 
tillgång till bassängyta. För fördjupad information i ärendet hänvisas till den utredningen (KS 2019/1474).
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Norrköping Symfoniorkester AB (vilande)

Bolagsöversikt

Bolagskoncernen

Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 9 aktiva dotterbolag.
Norrköping Rådhus AB har, på uppdrag av Kommunstyrelsen, genomfört en översyn av samtliga 

kommunala bolag. 
Syftet har varit att ta fram förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Detta har under 2020 

lett till att bolaget Näringslivsfastigheter i Norrköping AB sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB 
samt att fastigheterna i Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB sålts till Norrköpings kom-
mun och bolaget är numera vilande. 

FASTIGHETER INFRASTRUKTUR UPPLEVELSER/EVENT INTRESSEBOLAG

Hyresbostäder i Norrköping AB

Norrköping Norrevo Fastigheter AB (93%)

Nodra AB

Norrköpings Hamn AB

Norrköping Airport AB

Norrköping Spårvägar AB

Upplev Norrköping AB (vilande)

Norrköping Visualisering AB

Studentbo i Norrköping AB

Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%)

Norrköping Container Freight Station AB (vilande)

Boteknik i Norrköping AB
Strömvillan AB

Gamlebro AB (50%)

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB

Näringslivsfastigheter i Norrköping AB

Bilbo i Norrköping AB

Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB

Norrköping Science Park AB

AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie)
Parken Event och Arena AB (1 aktie) 

Norrköping Bommen 78 Fastighets AB

Bolagskoncernens budgetprocess
Norrköping Rådhus AB fastställer budget för 2021 samt plan för 2022-2025 i november 2020. Detta 
innebär att nedanstående siffror är hämtade från den rapportering som dotterbolagen lämnade i novem-
ber 2019. 

För att se detaljerad budget för respektive bolag gå till https://www.norrkoping.se/organisation/sa-
fungerar-kommunen/kommunala-bolag/kommunala-bolagens-ekonomi.html.
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Sammanställning
Sammanställning av budget 2021 och resultatplan 2022-2024
Bolagens resultatkrav före bokslutsdispositioner och skatt

Bolag (tkr)
Bokslut 

2019
Prognos 

2020
Budget  

2021
Plan  
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Hyresbostäder i Norrköping AB 86 393 67 463 47 300 49 700 40 700 34 100

Norra Staden Fastighetsutveckling i 
Norrköping AB

-36 332 -3 650 - - - -

Norrköping Norrevo Fastigheter AB 2 21 519 6 332 1 500 1 500 6 500 6 500

Nodra AB 9 378 7 561 8 400 8 400 7 900 8 000

 - varav vattenverksamhet 0 0 0 0 0 0

 - varav avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0

 - varav bredbandsverksamhet 3 054 3 200 3 600 2 700 1 800 1 800

 - varav övrig sidoordnad verksamhet 6 324 4 361 4 800 5 700 6 100 6 200

Norrköpings Hamn AB 39 228 13 400 18 300 16 800 18 700 1 700

Norrköping Airport AB -6 451 -6 715 0 0 1 100 5 300

Norrköping Spårvägar AB 15 324 11 865 17 500 14 400 12 800 12 300

Louis De Geer konsert & kongress i 
Norrköping AB

745 -5 673 100 100 100 100

Norrköping Visualisering AB 192 -2 599 0 0 0 0

Norrköping Science Park AB 853 0 0 0 0 0

Summa 130 849 87 984 93 100 90 900 87 800 68 000

Norrköping Rådhus AB -25 964 -50 660 -51 000 -51 400 -51 700 -52 100

Summa inklusive moderbolag 1 104 885 37 324 42 100 39 500 36 100 15 900

Sammanställning av förväntad värdeöverföring till Norrköping Rådhus AB

Bolag (tkr)
Prognos 

2020
Budget  

2021
Plan  
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Hyresbostäder i Norrköping AB 23 340 18 700 19 050 19 400 19 800

Nodra AB 16 700 6 900 7 050 7 200 8 000

Norrköpings Hamn AB 20 000 20 400 20 800 21 200 5 000

Summa 60 040 46 000 46 900 47 800 32 800

1 Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda.
2 Näringslivsfastigheter i Norrköping AB ingår i Norrevo from 2020-05-01.

Sammanställning av förväntad värdeöverföring till Norrköping kommun

Bolag (tkr)
Prognos 

2020
Budget  

2021
Plan  
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Ränta 18 340 18 700 19 050 19 400 19 800

Utdelning 28 000 69 000 64 000 53 000 38 000

Ersättning administrativa tjänster 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa 48 340 89 700 85 050 74 400 59 800
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Sammanställning av investeringar

Bolag (tkr)
Bokslut 

2019
Prognos 

2020
Budget  

2021
Plan  
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Hyresbostäder i Norrköping AB 511 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000

Norra Staden Fastighetsutveckling i  
Norrköping AB

36 081 0 - - - -

Norrköping Norrevo Fastigheter AB 1 82 132 55 749 98 800 234 800 258 700 20 800

Nodra AB 232 661 237 400 287 500 340 900 272 400 291 400

Norrköpings Hamn AB 24 417 22 570 34 400 20 000 20 000 20 000

Norrköping Airport AB 8 340 2 075 9 800 22 800 8 500 4 600

Norrköping Spårvägar AB 2 709 89 450 72 500 111 700 2 100 1 500

Louis De Geer konsert & kongress i  
Norrköping AB

544 200 800 800 800 800

Norrköping Visualisering AB 0 0 0 0 0 0

Norrköping Science Park AB 0 0 0 0 0 0

Summa 898 123 914 444 935 300 1 480 000 1 534 500 1 211 100

Norrköping Rådhus AB 0 0 0 0 0 0

Summa inklusive moderbolag 898 123 914 444 935 300 1 480 000 1 534 500 1 211 100

Sammanställning av verksamhetsbidrag

Bolag (tkr)
Bokslut

2019
Prognos

2020
Budget

2021
Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Norrköping Airport AB -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800

Upplev Norrköping AB -4 560 - - - - -

Louis De Geer konsert & kongress i 
Norrköping AB

-2 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Norrköping Visualisering AB -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400

Norrköping Science Park AB -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

Summa -48 260 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700

 Hyresbostäder i Norrköping AB

 Nodra AB

 Norrköpings Norrevo Fastigheter AB

 Norrköpings Hamn AB

 Övriga bolag

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Hyresbostäder i Norrköping AB

 Nodra AB

 Norrköpings Norrevo Fastigheter AB

 Norrköping Spårvägar AB

 Övriga bolag

 Hyresbostäder i Norrköping AB

 Nodra AB

 Norrköpings Norrevo Fastigheter AB

 Norrköping Hamn AB
 Norrköping Airport AB

 Övriga bolag

OMSÄTTNING ANTAL ANSTÄLLDA

Nyckeltal 2021

1 Näringslivsfastigheter i Norrköping AB ingår i Norrköping Norrevo Fastigheter AB from 2020-05-01.

4%
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Så styrs kommunens bolag
Kommunens nämnder och bolag har ansvar för att förvalta och genomföra verksamhet inom sitt område utifrån poli-
tiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen och styrdokument. De kommunala bolagen är viktiga samhälls-
funktioner i Norrköpings kommun. Genom bolagens verksamheter vill man uppfylla kommunens vision, övergripande 
mål och preciseringar.

Bolagsstyrning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och den övergripande och lagstadgade ägaren för samtliga 
bolag. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och 
utvärderas. Enligt kommunallagen 6 kap 1§ ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag.

Moderbolaget Norrköping Rådhus AB ansvarar för att leda, styra och samordna dotterbolagens verksamhet mot kom-
munens vision, övergripande mål och preciseringar. Detta utförs genom formell styrning (bolagsordning och ägardirek-
tiv) och informell styrning (ägardialog).

I bolagskoncernen finns tolv dotterbolag varav tre är egna koncerner. Dotterbolagen styr sin verksamhet genom affärs-
planer och andra styrande dokument inom ramarna för bolagsordning och ägardirektiv.

 
 

Kommunfullmäktige

Visionen
De övergripande målen

Preciseringar
Bolagsordning

Det specifika ägardirektivet 
Det gemensamma ägardirektivet 

Norrköping Rådhus AB
Bolagsstämma

Styrelse

Styrelsens arbetsordning
VD-instruktioner

VD

Dotterbolag
Bolagsstämma

Styrelse

Styrelsens arbetsordning
VD-instruktioner

Affärsplan

VD

Kommunstyrelsen

Föreslår 
åtgärder

Håller 
uppsiktsplikt

Ombud

Principiella 
frågor

Ägardialog

Principiella 
frågor

Ombud

Lekmannarevisorer
Utser

Utser
Yrkesrevisorer

Utser
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Bolagets uppdrag
Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som 
bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av 9 dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner. 
Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma:

 � en ökad effektivitet,
 � en bättre styrning,
 � en förbättrad ekonomisk kontroll,
 � en tydlig ägare,
 � ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna,
 � en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen,
 � en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform.

Budget 2021
Norrköpings Rådhus AB ska under 2021 fördela totalt 56,7 mnkr i verksamhetsbidrag till

Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB och Louis De Geer  
Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 
23,5 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen.

De planerade värdeöverföringarna under 2021 kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings 
Hamn AB samt Nodra AB. Den värdeöverföring som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under 2021 
överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar i enlighet med bilaga 8. 

 För 2021 kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkost-
nader om totalt 2,0 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för 
koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr.

Bolagskoncernens långsiktiga finansiella mål är att vara självförsörjande. Det vill säga att Norrköping Rådhus 
AB minst levererar tillbaka det bolaget erhåller från Norrköpings kommun i form av verksamhetsbidrag. Därmed  
är bolagskoncernen inte beroende av bidrag från kommunen, netto.
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Norrköping Rådhus AB

Bokslut 
2019

Prognos 
2020

Budget  
2021

Plan  
2022

Plan  
2023

Plan  
2024

Resultatbudget (tkr)

Intäkter 30 839 26 380 26 380 26 380 26 380 26 380

Koncernintern nettoomsättning 2 799 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

varav verksamhetsbidrag från Norrköpings 
kommun

28 040 23 480 23 480 23 480 23 480 23 480

Kostnader (-) -50 258 -58 700 -58 700 -58 700 -58 700 -58 700

varav verksamhetsbidrag, lämnade* -48 258 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700

varav koncerngemensamma tjänster till 
Norrköpings kommun

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Rörelseresultat -19 419 -32 320 -32 320 -32 320 -32 320 -32 320

Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) 10 455

Räntekostnader och liknande resultat-
poster (-)

-17 000 -18 340 -18 700 -19 050 -19 400 -19 800

Resultat efter finansiella poster -25 964 -50 660 -51 020 -51 370 -51 720 -52 120

Koncernbidrag, erhållna 45 340 60 040 46 000 46 900 47 800 34 800

Koncernbidrag, lämnade -16 247

Resultat efter koncernbidrag 3 129 9 380 -5 020 -4 470 -3 920 -17 320

Balansbudget (tkr)

Anläggningstillgångar 1 818 190 1 818 190 1 818 190 1 818 190 1 818 190 1 818 190

Fordran Norrköpings kommun 256 242 265 844 201 214 132 204 74 904 32 584

Omsättningstillgångar 55 794 60 040 46 000 46 900 47 800 34 800

Summa tillgångar 2 130 226 2 144 074 2 065 404 1 997 294 1 940 894 1 885 574

Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50 50

Fritt eget kapital 492 003 517 132 452 512 383 492 326 022 284 102

Årets resultat 3 129 9 380 -5 020 -4 470 -3 920 -17 320

Totalt eget kapital 595 282 626 662 547 642 479 172 422 252 366 932

Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072

Kortfristiga skulder 35 872 18 340 18 700 19 050 19 570 19 570

Summa eget kapital och skulder 2 130 226 2 144 074 2 065 414 1 997 294 1 940 894 1 885 574

Investeringsbudget (tkr) 0 0 0 0 0 0

Nyckeltal

Justerat Eget Kapital 570 053 626 662 547 642 479 172 422 252 366 932

Soliditet (%) 28% 29% 27% 24% 22% 19%

Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0

*Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr)

Norrköping Airport AB -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800 -23 800

Upplev Norrköping AB -4 558

Louis De Geer konsert & kongress i  
Norrköping AB

-2 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Norrköping Visualisering AB -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400 -13 400

Norrköping Science Park AB -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

Summa -48 258 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700 -56 700
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Flödet Norrköping Rådhus AB och  
Norrköpings kommun
År 2021 budgeterar Norrköpings kommun med ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående 
till 23,5 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. 

Norrköpings kommun erhåller, i budgeten för år 2021, 94,7 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av 
utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster. 

Utdelningen är beräknad utifrån att nå ett visst budgeterat finansnetto. Finansnettot består av olika rörliga pos-
ter såsom avkastning och räntekostnad . Rådhus utdelning, som är en del av kommunens finansnetto, kommer 
användas som en regulator för att nå planerat finansnetto. Detta betyder att utdelningen både kan bli högre och 
lägre än det budgeterade beloppet. 
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FÖRDELNING AV PARTISTÖD 2021 (kr)

Antal 
mandat

Partistöd Stöd till ungdom Summa  
per parti

Parti Grundstöd Mandatstöd 
36 315  

Grundstöd Mandatstöd 
2 757

Socialdemokraterna 26 91 000 944 185 6 900 71 689 1 113 774 

Moderaterna 20 91 000 726 296 6 900 55 145 879 341 

Sverigedemokraterna 14 91 000 508 407 6 900 38 602 644 909 

Vänsterpartiet 7 91 000 254 204 6 900 19 301 371 404 

Kristdemokraterna 5 91 000 181 574 6 900 13 786 293 260 

Liberalerna 5 91 000 181 574 6 900 13 786 293 260 

Centerpartiet 5 91 000 181 574 6 900 13 786 293 260 

Miljöpartiet de Gröna 3 91 000 108 944 6 900 8 272 215 116 

85 728 000 3 086 759 55 200 234 367 4 104 325 

BILAGA 1
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Norrköpings sociala investeringsfond 1

Sociala investeringsfonden är ett verktyg för att möjlig-
göra tidiga insatser som i förlängningen leder till både 
ekonomiska och mänskliga vinster.

Syftet med den sociala investeringsfonden är att 
hitta nämndövergripande förebyggande arbetsmetoder 
som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos 
norrköpingsbor. Utgångspunkten är att hitta de 
kommuninvånare som löper störst risk att hamna 
i utanförskap och ge dem rätt stöd. När effekterna 
av investeringen börjar synas, det vill säga när 
de kommunala kostnaderna minskar till följd av 
investeringen, minskas nämndens eller nämndernas 
ekonomiska ramar med motsvarande belopp. 
Överskottet markeras sedan i bokslutet och öronmärks 
för att användas för framtida sociala investeringar. På 
det sättet fylls fonden kontinuerligt på och nya sociala 
investeringar kan göras.

Sveriges första Sociala utfallskontrakt
Team Nystart är Norrköpings kommuns senaste sociala 
investering men även Sveriges första sociala utfallskon-
trakt (social impact bond). Det innebär att den sociala 
investeringen genomförs genom ett socialt utfallskon-
trakt mellan en extern finansiär och en offentlig part. 
Team Nystart arbetar för att placerade barn och unga 
ska förbättra sina skolresultat och att minska risken för 
återplacering.

Genom utfallskontraktet har Norrköpings kommun 
tagit nästa steg i utvecklingen av arbetet med sociala 
investeringar. Ett socialt utfallskontrakt ger möjlighet att, 
genom ett samarbete mellan en extern finansiär och en 
offentlig part, finansiera och stimulera metodutveckling 
för att uppnå förbättrade resultat för målgrupper med 
störst behov.

Beviljade sociala investeringar
Åtta investeringar har i dagsläget beviljats medel ur Norr-
köpings sociala investeringsfond, vilket innebär att cirka 
45 mkr hitintills har investerats i olika projekt.

Tidig insats

Faktaruta:

Status: Avslutat och avvecklat

Beviljad investering: 4 600 tkr

Genomförande: HT 2016 - HT 2019

Planerad återbetalning: Ingen återbetalning sker 2

Tidig insats var ett samverkansprojekt mellan socialkon-
toret och utbildningskontoret. Klockaretorpets familje-
central utgjorde plattformen för projektet som arbetade 

främjande och förebyggande för familjer med barn i 
åldrarna 0-3 år.

Syftet med Tidig insats var både att öka kunskapen om 
verksamma metoder och att bygga upp ett strukturerat 
stöd riktat till småbarnsföräldrar. Det övergripande målet 
var att skapa ett hållbart föräldrastöd i hela Norrköping. 
Tidig insats utvärderades kontinuerligt genom 
följeforskning som var knuten till investeringen.

Utvärderingen av det sociala investeringsprojektet 
Tidig insats visar flertalet goda kvalitativa resultat. Det 
går däremot inte att påvisa sambandet mellan insatsen 
och minskade ekonomiska kostnader för Norrköpings 
kommun. Ledningsgruppen för Norrköpings sociala 
investeringsfond beslutade i maj 2019 att avsluta 
projektet Tidig insats och ingen återbetalning för 
projektet kommer därmed att ske.

Team Nystart

Status: Utvärdering pågår

Parter: Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures AB 
(LSV), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lumell As-
sociates

Genomförande: 2016- 2018

Team Nystart arbetar för att förbättra situationen för 
placerade barn. Det huvudsakliga målet med arbetet är 
att genom nya arbetssätt stödja och underlätta vardagen 
för placerade barn. Det sekundära målet är att utveckla 
en för Sverige ny modell (sociala utfallskontrakt) där de 
ingående parterna gemensamt definierar ett behov, en 
lösning och ett resultat som ska uppnås. Resultaten är i 
fokus, och ersättning till finansiären baseras på att vissa 
på förhand givna mål uppnås.

60 placerade barn och unga har omfattats av projek-
tet. Majoriteten av individerna har fått den planerade 
insatsen då själva projekttiden pågick fram till årsskiftet 
2018/2019. Under det kommande året står utvärdering i 
fokus då individerna följs efter avslutad insats. Effekterna 
av insatsen mäts genom att följa kostnader för socialkon-
toret samt förbättrade skolresultat för individen.

Inom det sociala utfallskontraktet finns en överenskom-
melse om att betala ut garanti till LSV. Denna garanti 
kommer initialt tas från sociala investeringsfonden, för 
att sedan återföras till fonden när kostnadsbesparingar 
gjorts. Den övriga delen som kommunen åtagit sig att 
betala tillbaka till LSV om satsningen lyckas sätts av i en 
avsättning specifik för kontraktet. Redan innan utvärde-
ringen är klar så står det dock klart att ingen betalning 
utöver garantin kommer att ske till LSV. Både återfö-
ringen till sociala investeringsfonden och det som sätts av 
i avsättningen tas från socialnämndens driftbudget i och 
med att kostnadsbesparingar uppnås.

1  För mer information gå in på www.norrkoping.se/socialainvesteringar
2  Ledningsgruppen för Norrköpings sociala investeringsfond beslutade i maj 2019 att avsluta projektet Tidig insats och  

     ingen återbetalning för projektet kommer därmed att ske.
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Drop in

Status: Avslutat och avvecklat

Beviljad investering: 4 180 tkr

Genomförande: 2015-2017

Återbetalning: 2018-2022

Drop In genomfördes som ett samverkansprojekt mellan 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, ut-
bildningskontoret och socialkontoret. Målgruppen för 
Drop In var 16-19 åringar som varken gick i skolan eller 
arbetade och där kommunen inte hade någon vetskap 
om vilken sysselsättning de hade. Investeringen syftade 
till att hitta nya metoder för att nå och arbeta med denna 
målgrupp, för att sedan vägleda dem till studier eller an-
nan lämplig sysselsättning.

Utvärderingen av Drop In återfinns i slutrapporten som 
presenterades under hösten 2017. Resultatet av utvär-
deringen visar projektets framgångsfaktorer och positiva 
effekter, men lyfter även utmaningar med verksamheten. 
Utbildningsnämnden valde att inte prioritera finansiering 
till fortsatt verksamhet och därför avvecklades projektet i 
början av 2018.

NP Resurscenter

Status: Avslutat och implementerat

Beviljad investering: 11 679 tkr

Genomförande: 2013-2016

Återbetalning: 2017-2019

NP Resurscenter genomfördes som ett samverkanspro-
jekt mellan vård- och omsorgskontoret, socialkontoret 
och utbildningskontoret och är en insats för ungdomar 
och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning och eller problematik. Syftet med insatsen var att ge 
målgruppen och deras familjer ett sammanhållande stöd 
från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder.

Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i 
kommunens ordinarie verksamhet. Återbetalningen till 
fonden pågår till och med 2019.

Solid återkomst

Status: Avslutat, implementerat och avvecklat

Beviljad investering: 1 104 tkr

Genomförande: 2013-2016

Återbetalning: 2016-2018

Solid återkomst genomfördes som ett samverkansprojekt 
mellan socialkontoret och föreningen Unga KRIS. Målet 
med Solid återkomst var att minska antalet återfall till 
missbruk och kriminalitet, förkorta vårdtiden på Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) samt att de unga ska komma 

igång med studier, arbete och/eller praktik. Metoden inne-
bar att ungdomen fick en kontaktperson från Unga KRIS 
som, tillsammans med en kommunal insatssamordnare, 
säkrade en tryggare och snabbare hemkomst.

Insatsen avslutades i sociala investeringsfondens regi vid 
årsskiftet 2015/2016 och implementerades då i ordinarie 
verksamhet. Under våren 2017 togs beslutet att avsluta 
arbetet med Solid återkomst då målgruppen var för liten för 
att verksamheten och arbetet skulle kunna bedrivas. Solid 
återkomst gjorde under 2018 sin sista återföring till fonden 
och medlen beviljade för att finansiera insatsen har nu åter-
förts i sin helhet.

Alla barn i skolan

Status: Avslutat och implementerat 

Beviljad investering: 11 322 tkr

Genomförande: 2012-2014

Återbetalning: 2015-2018

Alla barn i skolan genomfördes som ett samverkansprojekt 
mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Insatsen 
syfte var att ta ett helhetsgrepp kring skolfrånvaro med det 
förebyggande arbetet kombinerat med kraftfulla insatser för 
de barn och unga som behöver det. 

Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kom-
munens ordinarie verksamhet. Alla barn i skolan gjorde 
under 2018 sin sista återföring till fonden och medlen bevil-
jade för att finansiera insatsen har nu återförts i sin helhet.

Under våren 2019 har en uppföljande utvärdering genom-
förts av alla barn i skolan. Den uppföljande utvärderingen 
visar bland annat att insatsen Alla barn i skolan förändrats 
över tid.

SkolFam2

Status: Avslutat och implementerat 

Beviljad investering: 3 614 tkr

Genomförande: 2011-2014

Återbetalning: 2015-2017

Investeringen genomfördes i samverkan mellan socialkonto-
ret och utbildningskontoret. Insatsen syfte var att främja fa-
miljehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan genom 
att strukturerat arbeta med kartläggningar med fokus på 
läs- och skrivförmåga, matematik samt adaptiva färdigheter. 
Arbetssättet innebar bland annat individanpassning av skol-
miljön för att förbättra förutsättningar för barnens lärande. 

Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kom-
munens ordinarie verksamhet. SkolFam2 gjorde under 2017 
sin sista återföring till fonden och medlen beviljade för att 
finansiera insatsen har nu återförts i sin helhet.
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Beräknad återföring/resultatförbättring (tkr)

Återfört 
t.o.m 2019 2020 2021 2022

Total  
återföring

Skolfam
Socialnämnden 2 194 2 194

Utbildningsnämnden 1 420 1 420

Totalt Skolfam 3 614 3 614

Alla barn i skolan
Socialnämnden 6 718 6 718

Utbildningsnämnden 4 604 4 604

Totalt Alla barn i skolan 11 322 11 322

Servicetrainee
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 4 581 4 581

Totalt Servicetrainee 4 581 4 581

Solid återkomst
Socialnämnden 1 104 1 104

Totalt Solid återkomst 1 104 1 104

NP Resurscenter
Vård- och omsorgsnämnden 6 654 6 654

Utbildningsnämnden 2 802 2 802

Socialnämnden 2 223 2 223

Totalt NP Resurscenter 11 679 11 679

Drop In
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 1 420 920 920 920 4 180

Totalt Drop In 1 420 920 920 920 4 180

Tidig insats
Socialnämnden 0

Utbildningsnämnden 0

Totalt Tidig insats 0

Socialt utfallskontrakt
Socialnämnden 8 500 1 500 10 000

Totalt Socialt utfallskontrakt 8 500 1 500 10 000

Summa återföring 1 42 220 2 420 920 920 46 480

Servicetrainee

Status: Avslutat och implementerat

Beviljad investering: 4 581 tkr

Genomförande: 2012-2013

Återbetalning:2013-2015

Investeringen genomfördes i samverkan mellan arbets-
marknadskontoret, utbildningskontoret, vård- och om-
sorgskontoret samt personalkontoret. Insatsen innebar att 
30 arbetsföra personer över 26 år, aktuella inom ekono-
miskt bistånd (företrädesvis från gruppen barnfamiljer) 
och som behärskade det svenska språket samt något av de 

stora invandrarspråken anställdes under ett års tid inom 
kommunal verksamhet. 

Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i 
kommunens ordinarie verksamhet. Servicetrainee gjorde 
under 2015 sin sista återföring till fonden och medlen 
beviljade för att finansiera insatsen har nu återförts i sin 
helhet. Återföringen grundar sig främst i minskat behov 
av försörjningsstöd för deltagarna. Efter utökning omfat-
tar nu Servicetrainee drygt 100 platser.

1  Återinföringen är ett av kommunens finansiella mål, se sidan 14.

BILAGA 2
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Beräkning av framtida volymer inom förskolan 

Bakgrund 
En viktig del i planeringsarbetet inom förskolan är att beräkna framtida volymer för 
verksamheten. Under våren 2013 arbetade ekonomi- och styrningsavdelningen tillsammans 
med utbildningskontoret fram en ny modell för beräkning av antalet inskrivna barn i 
förskolan. Volymerna i berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad 
med en nyttjandegrad som visar andelen barn i respektive ålder som går i förskolan.  

Från och med budgetår 2017 beräknas en volymskattning av antal asylsökande barn som 
förväntas befinna sig inom förskolan. Dessa barn är inte folkbokförda och ingår därmed inte i 
befolkningsprognosen. Antalet asylsökande i verksamheten är relativt liten men modellen 
förändrades och tar numera hänsyn till dessa barn i beräkningarna. 

Volymskattningen av antal asylsökande barn i verksamheten tillsammans med 
volymskattningen för folkbokförda barn utgör det totala prognosticerade antalet inskrivna 
barn i förskolan kommande år. 

Ersättningsnivå 
I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan 
budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling.  

Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en 
totalkostnad av förväntad förändring av antalet inskrivna barn som ersätts i sin helhet. 

Antal barn i förskoleåldern 
Varje år görs en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal barn per 31 december 
kommande tio år, de första fem benämns prognos och efterföljande fem benämns utblick. 
Antalet redovisas per ettårsklass. 
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Källa: Statistiska centralbyrån (år 2019), Norrköpings kommun – utrednings- och utvecklingsenheten 
(övriga år) 

Gällande befolkningsprognos visar en liten minskning av antalet folkbokförda barn i 
förskoleålder kommande år. Det beror till största delen på ett antal födda barn förväntas vara 
något lägre än tidigare. Antalet antas dock öka igen, främst beroende på att det stora antal 
födda runt 1990 förväntas skaffa barn vilket påverkar antalet i åldersgruppen 1-5 år.  

Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande barn i Norrköping 
ökade rejält under året. Även antalet asylsökande i förskoleverksamhet ökade och var som 
högst under 2016. Därefter minskade antalet och har under det senaste året varit omkring 10 
barn totalt i kommunen och antalet förväntas inte öka kommande år. När den asylsökande får 
uppehållstillstånd ingår barnet i den beräknade befolkningsprognosen. 

Volymen barn i förskolan 
I volymberäkningarna används resultatet från befolkningsprognosen och en framräknad 
nyttjandegrad som anger hur stor del av barnen i respektive årskull som är inskrivna i 
förskolan. Nyttjandegraden hämtas från verksamhetssystemet Extens och varierar mellan 
årskullar - men varierar också mellan vår och höst.  

• Nyttjandegraden för ettåringar ligger runt 5 procent under våren för att under hösten 
öka till närmare 60 procent.  

• Tvååringar har en nyttjandegrad på runt 80 procent under våren och över 90 procent 
under hösten.  

• Bland 3-5-åringar är nyttjandegraden 94-97 procent under våren jämfört med runt 96 
procent under hösten.  

• 6-åringar har en hög nyttjandegrad under våren, omkring 97 procent, för att under 
hösten vara nära obefintlig då de flesta 6-åringar finns i förskoleklass. 
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För volymberäkningarna innebär det att olika årskullar finns i verksamheten under våren 
respektive hösten. 

• På våren går framförallt sex årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-6 år under 
året 

• På hösten går framförallt fem årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-5 år 
under året 

Diagrammen nedan visar nyttjandegrader i förskolan för folkbokförda barn under vår- 
respektive hösttermin per ålder. 

 
Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun – utrednings- och 
utvecklingsenheten 
 

 
Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun – utrednings- och 
utvecklingsenheten 
 
I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår och höst för olika årskullar och att det 
finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. 
Beräkningarna görs alltså för två tidpunkter – vår och höst. 

Metoden för att beräkna antal asylsökande barn i verksamhet ser annorlunda ut. Med hjälp av 
Migrationsverkets verksamhetsprognos och uppgifter över hur asylsökande tidigare har 
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befunnit sig i verksamheten, antas ett scenario för antal asylsökande barn i verksamheten 
under kommande år.  

Det totala antalet barn i förskolan är summan av beräknade volymen folkbokförda och 
beräknade volymen asylsökande i verksamhet. 

Budgetvolymen beräknas som ett genomsnitt av volymen i förskolan på vårterminen och 
volymen i förskolan på höstterminen för respektive år. 

Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och 
inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller 
budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. 

Volymer i budget 2021-2024 
Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i åldern 1-5 år att minska något 
under kommande år för att sedan återigen öka. Antalet asylsökande barn i verksamheten 
förväntas vara på en låg nivå under budgetperioden.  

Totalt under budgetperioden förväntas antalet inskrivna barn i förskolan minska något 
kommande två år för att sedan öka och vara på en högre nivå än idag år 2024. 

Volymskattning inom förskolan, budgetvolymer 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Volymskattning (antal inskrivna barn) 7 919 7 917 7 855 7 888 7 998 
Förändring per år  -2 -62 33 110 
Ackumulerad förändring   -2 -64 -31 79 

Not: Tabellen redovisar den volym år 2020 som låg till grund för ersättning i budget 2020. 
Budgetvolymen för åren 2021-2024 är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen. 

  

65

BILAGOR – BUDGET 2021 NORRKÖPINGS KOMMUN



LänkLänkLänk LänkLänk Länk Länk

BILAGA 4

Beräkning av framtida volymer inom fritidshem inklusive 
verksamhet för 10-12 -åringar 

Bakgrund 
Fritidshem omfattar skolfri tid som barnet har rätt till från det år hen börjar förskoleklass. 
Främst nyttjas fritidshemmen i åldersgruppen 6-9 år men det finns också en verksamhet för 
10-12-åringar. Under år 2014 samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och 
styrningsavdelningen i arbetet med beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. 
En ny modell infördes som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar 
nyttjar fritidshem i olika stor utsträckning. I beräkningarna ingår både fritidshemsverksamhet 
för åldersgruppen 6-9 år och verksamheten för 10-12 -åringar.  

Under år 2016 gjordes en utredning av modellen i samband med att allt fler asylsökande 
elever var inskrivna i skolans verksamheter. Som asylsökande är man inte folkbokförd och 
finns därmed inte med i befolkningsprognosen. Antalet asylsökande inom 
fritidshemsverksamheten är dock litet och modellen tar hänsyn till dessa barn i och med att de 
finns med i beräkningarna av de nyttjandegrader som används i volymskattningarna.  

Ersättningsnivå 
I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan 
budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling.  

Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en 
totalkostnad av förväntad förändring av antal inskrivna barn som ersätts i sin helhet.  

Volymen barn i fritidshem 
Beräkningen av volymen barn i fritidsverksamhet utgår från prognosticerat antal barn i 
kommunen kommande år samt beräknade nyttjandegrader för inskrivna i verksamheten. 
Nyttjandegraderna baseras på historiska uppgifter.  

En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal folkbokförda barn 
den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande 
fem år benämns utblick.  

Aktuell befolkningsprognos visar en liten ökning under några år av antal barn i de åldrar som 
kan befinna sig i fritidshemsverksamhet. Se nedanstående diagram. 
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Källa: Statistiska centralbyrån (år 2019), Norrköpings kommun – utrednings- och utvecklingsenheten 
(övriga år) 
 
Andelen barn i en årskull som finns i fritidshemsverksamheten varierar både mellan åldrar 
och mellan vår- och höst-termin. Till exempel så finns det knappt några barn som 
fyllt/kommer att fylla 6 år under året inskrivna i fritidshem under vårterminen, medan 
omkring 90 procent av dessa barn finns i verksamheten under höstterminen. 

Beräkningsmetod 
Med hjälp av antal inskrivna barn i verksamhetssystemet och faktiskt totalt antal barn 
folkbokförda i kommunen beräknas en nyttjandegrad som anger hur stor andel av barnen i 
respektive årskull som finns i fritidshemsverksamheten. Nyttjandegrader tas fram för 
vårterminen och höstterminen för respektive årskull.  

 
Källa: Verksamhetssystemet Extens och Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings 
kommun - utrednings- och utvecklingsenheten 
 
Andelen barn som finns i fritidshemsverksamheten minskar med barnets ålder. 
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Källa: Verksamhetssystemet Extens och Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings 
kommun - utrednings- och utvecklingsenheten 
 
I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna 
och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. 
Hänsyn tas också till att det finns ett fåtal barn som finns i verksamheten som inte tillhör 
gruppen 6-12 år. 

Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym barn 
som förväntas finnas i fritidsverksamheten under vår- respektive hösttermin kommande år. 
Som förväntad budgetvolym för fritidshem används ett medelvärde av dessa två beräknade 
volymer.  

Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och 
inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller 
budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. 

Volymer i budget 2021-2024 
Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i åldern 6-12 år i Norrköping att öka 
något under åren 2021 och 2022 för att sedan avta. Även budgetvolymen ökar 2021 och 2022 
för att sedan avta något. Totalt under perioden förväntas dock volymen inom 
fritidsverksamheten öka med ett femtiotal från år 2020 fram till år 2024. 

Volymskattning inom fritidsverksamhet, budgetvolymer 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Volymskattning (antal inskrivna barn) 6 173 6 214 6 290 6 268 6 225 
Förändring per år  41 76 -22 -43 
Ackumulerad förändring  41 117 95 52 

Not: Tabellen redovisar den budgetvolym 2020 som låg till grund för ersättning i budget 2020. 
Volymen för åren 2021-2024 är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen. 
Beräkningarna omfattar båda fritidsverksamhet för 6-9-åringar och verksamhet för 10-12-åringar. 
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Beräkning av framtida volymer inom grundskolan 

Bakgrund 
Förväntat antal elever i grundskolan bygger på befolkningsprognosen för Norrköping. Varje 
år görs en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal folkbokförda barn den 31 
december kommande år och de som är i åldern 6-15 år förväntas befinna sig i en årskurs i 
grundskolan. De kan befinnas sig i grundskoleverksamhet inom kommunal verksamhet i 
Norrköping, i verksamhet bedriven i privat regi eller i en annan kommuns verksamhet. 

Källa: Statistiska centralbyrån (år 2019), Norrköpings kommun – utrednings- och utvecklingsenheten 
(övriga år) 

Aktuell befolkningsprognos visar ett ökande antal folkbokförda barn i grundskoleåldrarna.  

Det finns också ett antal asylsökande elever i grundskoleverksamhet, vilka inte är 
folkbokförda och ingår därmed inte i befolkningsprognosen. Från och med budgetår 2017 
beräknas en volymskattning av antal asylsökande barn som förväntas befinna sig inom 
grundskolan. Volymskattningen av antal asylsökande barn i verksamheten tillsammans med 
volymskattningen för folkbokförda elever utgör det totala prognosticerade antalet elever i 
grundskoleverksamhet kommande år.  

Volymen elever i grundsärskolan hanteras separat och antalet elever inom den verksamheten 
tas fram av utbildningskontoret. 

Modellen för beräkning av framtida volymen elever i grundskolan är framtagen i samarbete 
med utbildningskontoret.   

Ersättningsnivå 
I budgeten för aktuellt år används en kostnad per elev som avser kostnaden året innan 
budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Kostnaderna i den ordinarie 
grundskolan är uppdelat på fyra olika kostnadsnivåer: förskoleklass, låg-, mellan- respektive 
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högstadiet. Ersättningen för elever i grundsärskolan hanteras separat och tas fram av 
utbildningskontoret. 

Med hjälp av kostnaden per elev i verksamhet och volymberäkning beräknas en totalkostnad 
av förväntad kostnadsförändring som ersätts i sin helhet.  

Volymen barn i grundskolan 
I modellen antas 6-åringarna börja förskoleklass på höstterminen, 7-åringarna börja i första 
klass på höstterminen och så vidare. Det innebär att på vårterminen går de som blir 7 år under 
året i förskoleklass. Under ett kalenderår/budgetår går alltså två årskullar barn i en årskurs.   

Årskurs Elever i årskursen under 
vårterminen (uppnådd ålder 

under året) 

Elever i årskursen under 
höstterminen (uppnådd ålder 

under året) 
Förskoleklass 7 år 6 år 
Årskurs 1 8 år  7 år 
Årskurs 2 9 år 8 år 
Årskurs 3 10 år 9 år 
Årskurs 4 11 år 10 år 
Årskurs 5 12 år 11 år 
Årskurs 6 13 år 12 år 
Årskurs 7 14 år 13 år 
Årskurs 8 15 år 14 år 
Årskurs 9 16 år 15 år 

 
Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande barn i Norrköping 
ökade rejält under året. Även antalet asylsökande i skolverksamhet ökade under året och var 
som högst under 2016. Antalet minskade under åren därefter och förväntas inte öka under 
kommande år. När den asylsökande får uppehållstillstånd ingår personen i den ordinarie 
befolkningsprognosen. 

Budgetvolymen grundskoleelever beräknas som ett snitt av beräknat antal barn i skolan under 
vår- respektive hösttermin.  

Beräkningsmetod 
Som tidigare har nämnts går två årskullar barn i en årskurs under ett budgetår.  

Exempel: Budgetvolymen barn i årskurs 2 under år 2021 beräknas med hjälp av ett medel av 
folkbokförda åttaåringar år 2020 och år 2021. Med det antar man att volymen på vårterminen 
är folkbokförda åttaåringarna 31 december 2020 och volymen på höstterminen är 
folkbokförda åttaåringar 31 december 2021.  

Metoden för att beräkna antal asylsökande barn i verksamhet ser annorlunda ut. Med hjälp av 
Migrationsverkets verksamhetsprognos och historisk data antas ett scenario för antal 
asylsökande som förväntas befinna sig i grundskolan.  

Det totala antalet elever i grundskolan är summan av beräknade volymer per årskurs för 
folkbokförda och beräknade volymen asylsökande i verksamhet. 

Budgetvolymen grundskoleelever beräknas som ett snitt av beräknat antal barn i skolan under 
vår- respektive hösttermin.  
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Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och 
inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller 
budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. 

Volymer i budget 2021-2024 
Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet folkbokförda barn i Norrköping att öka 
under de kommande åren. Antalet asylsökande grundskoleelever i Norrköping förväntas vara 
på liknande nivå som idag.  

Totalt under budgetperioden förväntas volymen elever inom grundskolan öka med över 700 
barn fram till 2024. 

Volymskattning grundskoleverksamhet, budgetvolymer 
 2020 2021 2022 2023 2024 

Volymskattning (antal elever) 17 727 17 975 18 240 18 420 18 500 
Förändring per år  248 265 180 80 
Ackumulerad förändring  248 513 693 773 

Not: Tabellen redovisar den budgetvolym 2020 som låg till grund för ersättning i budget 2020. 
Budgetvolymen för åren 2021-2024 är beräknade från den senaste befolkningsprognosen. 
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Beräkning av framtida volymer inom gymnasiet 

Bakgrund 
En viktig del i planeringsarbetet i gymnasiet är att beräkna framtida volymer. Volymen i 
berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad med nyttjandegrad som 
visar andelen ungdomar i respektive ålder som går i gymnasiet. Under år 2013 och 2014 
samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och styrningsavdelningen i arbetet med 
beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. En ny modell infördes som tar 
hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar går i gymnasiet i olika stor 
utsträckning. I modellen ingår dock inte de elever som går i gymnasiesärskola.  

Från och med budgetår 2017 beräknas även en volymskattning av antal asylsökande 
ungdomar som förväntas befinna sig inom gymnasiet. Dessa ungdomar är inte folkbokförda 
och ingår därmed inte i befolkningsprognosen.  

Volymskattningen av antal asylsökande ungdomar i verksamheten tillsammans med 
volymskattningen för folkbokförda elever utgör det totala prognosticerade antalet elever i 
gymnasieverksamhet kommande år. Gymnasiesärskolans elever hanteras separat och antalet 
elever i särskolan tas fram av utbildningskontoret.  

Ersättningsnivå 
I budgeten för aktuellt år används genomsnittlig programkostnad per elev som avser 
kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Den 
genomsnittliga programkostnaden för den ordinarie gymnasieverksamheten respektive 
gymnasiesärskolan är framtagen av utbildningskontoret. 

Med hjälp av kostnaden per elev i verksamheten och volymberäkning beräknas en 
totalkostnad av förväntad elevförändringen som ersätts i sin helhet.  

Ungdomar i gymnasieåldern 
En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal barn den 31 
december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år 
benämns utblick.  
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Källa: Statistiska centralbyrån (år 2019), Norrköpings kommun – utrednings- och utvecklingsenheten 
(övriga år) 

Aktuell befolkningsprognos visar att antal ungdomar i de åldrar som framför allt går i 
gymnasiet, 16-18 år, kommer att öka kommande år. 

Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande i Norrköping 
ökade rejält under året. Även antalet asylsökande i gymnasieverksamhet ökade under året och 
var som högst under 2016. Antalet minskade efterföljande år och förväntas fortsätta vara på 
dagens nivå kommande år. När den asylsökande får uppehållstillstånd ingår 
personen/ungdomen i den ordinarie befolkningsprognosen. 

Volymen ungdomar i gymnasiet 
Andelen unga som går i ordinarie gymnasieverksamhet varierar mellan åldrar samt för 
respektive ålder under året. Till exempel så finns omkring 88 procent av 17-åringarna i 
gymnasiet på våren, under hösten är nyttjandegraden för årskullen omkring 94 procent.  

Diagrammet nedan visar medel av nyttjandegrader för höstterminerna 2018 och 2019. 
Nyttjandegraderna beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 
oktober dividerat med totalt antal folkbokförda den 31 december per ålder. Nyttjandegraderna 
har historiskt sett förändrats något mellan åren och i volymberäkningarna används ett medel 
för de senaste två tillgängliga tidpunkterna. 
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Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun – utrednings- och 
utvecklingsenheten 
Not: Ålder uppnådd under året. Avser ordinarie gymnasieverksamhet. 

I genomsnitt 90 procent av Norrköpings 16-åringar gick i gymnasiet under höstterminerna 
2018 och 2019. De allra flesta gick sitt första år, men ett mindre antal gick i årskurs 2. Hela 
95 procent av 17-åringarna befann sig i gymnasiet under höstterminen. 

På motsvarande sätt beräknas nyttjandegrad för vårterminerna per ålder. Nyttjandegraderna 
beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 mars år 2019 
respektive år 2020 dividerat med totalt antal folkbokförda den 31 december året innan per 
ålder. Ett medel för dessa två tidpunkter används i beräkningarna. 

 
Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun – utrednings- och 
utvecklingsenheten 
Not: Ålder uppnådd under året. Avser ordinarie gymnasieverksamhet. 

I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna 
och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. 
Hänsyn tas också till att det också är andra åldrar än 16-18-åringar som går i gymnasiet. 

Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym 
folkbokförda elever i gymnasiet under vår- respektive hösttermin kommande år.  
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Metoden för att beräkna antal asylsökande ungdomar i verksamhet ser annorlunda ut. Med 
hjälp av Migrationsverkets verksamhetsprognos och historisk verksamhetsdata antas ett 
scenario för antal asylsökande i gymnasiet under kommande år.  

Det totala antalet elever i gymnasiets ordinarie verksamhet är summan av beräknade volymer 
per årskurs för folkbokförda och asylsökande i verksamhet. Som budgetvolym i gymnasiet per 
år används ett medelvärde av volymen under vår- och hösttermin.  

Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och 
inte mot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och 
faktisk volym, att justeras kontinuerligt. 

Volymer i budget 2021-2024 
Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet folkbokförda ungdomar i Norrköping att 
öka under de kommande åren. Antalet asylsökande gymnasieelever i Norrköping förväntas 
vara på dagens nivå.  

Totalt under budgetperioden förväntas budgetvolymen i gymnasiets ordinarie verksamhet öka 
med omkring 800 fram till år 2024. 

Volymskattning inom gymnasiets ordinarie verksamhet, budgetvolymer 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Volymskattning (antal elever) 5 054 5 286 5 511 5 699 5 860 
Förändring per år  232 225 188 161 
Ackumulerad förändring   232 457 645 806 

Not: Tabellen redovisar den volym 2020 som låg till grund för ersättning i budget 2020. 
Budgetvolymen för åren 2021-2024 är beräknade från den senaste befolkningsprognosen. 
Gymnasiesärskolan hanteras separat. 
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Fördelningsmodell för volymförändringar inom 
äldreomsorgen i Norrköpings kommun 

Bakgrund 
Sedan budgeten 2012 används en resursfördelningsmodell för justering av kostnader för 
äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Fördelningsmodellen har sin grund i den då gällande 
äldreomsorgsmodell som var en del av kostnadsutjämningen som sker mellan kommunerna i 
Sverige. Kostnadsutjämningens syfte är att utjämna för strukturella behovs- och 
kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner. Äldreomsorgmodellen innehåller därmed 
demografiska variabler som visat sig förklara skillnader i kostnadsnivåer. Mer information om 
modellen finns senare i bilagan. 

I resursfördelningsmodellen används även kommunens befolkningsprognos som visar 
kommande förväntade befolkningsförändringar. Prognosen beräknas varje år.  

År 2013 reviderades modellen och tar numera även hänsyn till personer under 65 som är i 
behov av hemtjänst. 

Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i 
Norrköpings kommun 

Ersättning för personer 65 år och äldre 
I fördelningsmodellen används en så kallad normkostnad som mäter strukturella skillnader i 
omsorgsbehov. Kostnaderna  har tagits fram av med hjälp av empiriskt data och användes i 
tidigare kostnadsutjämningssystem. Normkostnaderna finns för 48 grupper som är  indelade 
efter variablerna kön, ålder (åldersgrupperna 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 samt 90-), 
civilstånd (gift/ogift) och etnicitet (nordisk respektive utomnordisk härkomst). Utredningar 
har visat att dessa variabler kan förklarar skillnader i omsorgskostnader. Varje grupp har 
därmed en kostnad/prislapp som speglar vårdinsats och kostnad i genomsnitt för gruppen 
ifråga.  

De 48 grupperna viktas sedan till 12 grupper (utifrån ålder och kön), eftersom 
befolkningsprognosen görs på denna detaljnivå. Vård- och omsorgskontoret får sedan 
ersättning (eller avdrag) utifrån de framräknade förväntade kostnader baserad på 
normkostnaderna och gällande befolkningsprognos. Kostnaderna räknas upp så att de 
motsvarar snittet av vården för respektive grupp och till budgetårets prisnivå.  

Följande exempel ger en kort beskrivning av modellen: 
Den vägda och uppräknade normkostnaden för kvinnor som är 90 år eller äldre uppgår till 
cirka 300 tkr. Detta innebär att om befolkningsprognosen visar att antalet kvinnor som är 90 
år eller äldre ökar med 10 stycken för år 2021 så kommer vård- och omsorgsnämnden att få 
ett tillskott med 3 mnkr (300 tkr gånger 10 = 3 mnkr). Kostnaden för att vårda dessa personer 
kommer troligen inte att vara exakt 300 tkr per person, men i genomsnitt så bedöms tillskottet 
för befolkningsförändringen i den nämnda gruppen att stämma överens med den faktiska 
kostnaden. Modellen tar inte hänsyn till hur vården utförs, utan tillskottet täcker alla kostnader 
som kan uppstå inom vård och omsorg, inklusive eventuell hyreskostnad för särskilt boende. 

Priset per delgrupp uppdateras årligen utifrån de senast kända uppgifterna. Volymjustering 
inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår. BILAGA 7 
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Hyreskostnad vid byte av boendeenhet 
Om vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett särskilt boende för att flytta in brukarna 
i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på standard eller undermåliga 
lokaler, så kommer den överskjutande hyreskostnaden att tillföras nämnden. Kostnaden är 
alltså inte kopplad till en volymökning i detta fall.  

Ersättning för personer under 65 år 
Även personer under 65 år kan komma att vara i behov av vård, exempelvis genom hemtjänst. 
Detta beaktas i modellen enligt samma princip som för de äldre, men här används det senaste 
årets faktiska kostnad per person i åldern 0-64 år. Kostnaden räknas upp till budgetårets 
prisnivå och tillsammans med den senaste befolkningsprognosen ges ersättning (eller avdrag) 
till nämnden. Liksom för gruppen 65 år och äldre så är det endast förändringen som ersätts 
eller dras ifrån i modellen. I jämförelse med de äldre åldrarna är resursbehovet litet för denna 
grupp. 

Sammanfattning ersättningar 
Ersättningen (eller avdraget) för förändringen av åldersgruppen 65 år och äldre och 
ersättningen (eller avdraget) för förändringen av åldersgruppen upp till 65 år ger tillsammans 
den totala summan som ska tillföras eller dras ifrån vård- och omsorgsnämndens budgetram. 
Den framräknade totalkostnaden ersätts i sin helhet.  
 
Vid utbyte av en särskild boendeenhet får nämnden ersättning motsvarande differensen 
mellan hyra för det gamla äldreboendet och det nya äldreboendet (förutsatt att antalet platser 
är oförändrat). 

Befolkningsutvecklingen perioden 2020-2029 
Befolkningen 65 år och äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Under de närmaste 
fem åren sker den största ökningen i åldersgrupperna 75-79 år och 80-84 år. Omsorgsbehovet 
är dock inte så stort i dessa yngre åldrar i befolkningen 65 år och äldre.  
 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (år 2019), Norrköpings kommun – utrednings- och utvecklingsenheten 
(övriga år) 
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Gruppen 85 år och äldre, som är den åldersgrupp som i genomsnitt kräver mest resurser, 
kommer att öka med drygt 200 personer första prognosåren för att sedan öka med drygt 
närmare 900 personer till år 2029. Åldersgruppen förväntas därefter fortsätta öka under flera 
år. 

Diagrammet nedan visar den ackumulerade befolkningstillväxten från budgetvolymen 2019 
för åldersgrupperna 65-79 år, 80-84 år samt 85 år och äldre. 

 
Källa: Utrednings- och utvecklingsenheten 

Volymer i budget 2021-2024 
Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet invånare mellan 0-64 år öka i antal, där 
en mindre del har behov av verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens område. Relativt 
sett så är det åldersgruppen 65 år och äldre i Norrköping som kommer att öka mest under de 
kommande åren och det är den åldersgruppen som kräver mycket resurser inom 
äldreomsorgen, speciellt de äldsta i åldersgruppen. Totalt under budgetperioden förväntas 
antalet invånare 65 år och äldre öka med drygt 1 300 personer fram till 2024. 

Volymskattning äldreomsorg, 65 år och äldre 
 2020 2021 2022 2023 2024 
Volymskattning (antal personer) 27 638 28 022 28 335 28 681 28 991 
Förändring per år  384 313 346 310 
Ackumulerad förändring   384 697 1 043 1 353 

Not: Tabellen redovisar de volymer som ligger till grund för ersättning i budget 2021. Budgetvolymen 
för år 2020 är uppgift från befolkningsprognosen 2019, medan volymerna för åren 2021-2024 är från 
den senaste befolkningsprognosen (2020). 
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Kostnader i budget 2021-2024 
Diagrammet nedan visar hur de olika åldersgruppernas befolkningsutveckling påverkar 
kostnaderna inom äldreomsorgen. I diagrammet finns även åldersgruppen 0-64 år, som till 
antalet är stort men där resursbehovet är relativt litet. 

 
Källa: Utrednings- och utvecklingsenheten 
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Planerad värdeöverföring från  
Hyresbostäder i Norrköping AB,  
årsbokslut 2021
Hyresbostäder i Norrköping AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget är ett helägt dot-
terbolag till Norrköping Rådhus AB som i sin tur är helägt av Norrköpings kommun.

   I Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns en begränsning av värde-
överföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren.

   Av 5 § p.1 i den nya lagen framgår att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna 
ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och 
social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

   I propositionen till lagen (prop. 2009/10:185) anges följande exempel på åtgärder som vinsten kan 
användas till.

”Åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som kännetecknas av ett 
ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner 
och lekplatser som mötesplatser som främjat integration. Dessa åtgärder är exempel och inte avsedda att vara 
uttömmande. Det är särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och 
förutsättningar.” 

”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer 
för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder såsom att ordna bostäder för sådana personer eller 
att, ordna lämpliga gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. Dessa exempel är inte avsedda att vara 
uttömmande.”

   Mot bakgrund av vad som framkommit ovan och i enlighet med 5 § p 1 lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag avser Norrköpings kommun att använda värdeöverföringen från Hyresbostäder i 
Norrköping AB i följande projekt:
   

 �  Bostadssamordningen 

Boenden för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar:
 � Gränden, boende för missbrukare  
 � Kungsgatan boende, genomgångsboende  
 � Boa-gården, lågtröskelboende i lägenheter med tillsyn  
 � Kvinnoboendet Elsa 
 � Skyddat boende för kvinnor

Övriga verksamheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar är:
 � Resursteam (boendestöd i hemmet)   
 � Uppdragsavtal med Ria-byrån

Socialnämndens kostnader per år för: 
 � Särskilda boendelösningar

BILAGA 8
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År 2015 samt år 2019 genomfördes extra utdelningar från Hyresbostäder i Norrköping AB till 
Norrköping Rådhus AB med 211 mnkr respektive 100 mnkr. Dessa medel ska gå till kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet 
för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

  Under 2021 avser Norrköpings kommun att använda delar av denna extra utdelning från Hyresbostäder i 
Norrköping AB i följande investeringsprojekt:
   

Projekt:
 � LSS-boende Ektorpet, 20 servicelägenheter                                          
 � LSS-boende Spinetten 5 platser                                                              
 � LSS-boende Skärblacka 6 platser                                                           
 � Äldreboende Kvillinge äldrecenter om- och tillbyggnad                       
 � Klimatanpassningsåtgärder ÄB+LSS-boenden 
 � LSS boende Bråviksgården, reinvestering
 � LSS boende Gamla Övägen, reinvestering                                    

BILAGA 8
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Nämnd
Ram i budget 

20201

Tilläggs-
budget  

20202

Tilläggs-
budget lön 

20232

Ny budget-
ram 2020, 
ingående 

budgetram 
2021 Förändring

Kommunfullmäktige 13 550 13 550 0 

Kommunrevisionen 5 502 5 502 0 

Valnämnden 364 364 0 

Överförmyndaren 20 226 20 226 0 

Kommunstyrelsen 486 088 -1 000 485 088 -1 000 

Utbildningsnämnden 3 573 741 3 573 741 0 

Kultur- och fritidsnämnden 288 979 288 979 0 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 494 407 494 407 0 

Vård- och omsorgsnämnden 2 506 387 2 506 387 0 

Socialnämnden 548 693 548 693 0 

Samhällsplaneringsnämnden 46 274 46 274 0 

Tekniska nämnden 457 114 1 000 458 114 1 000 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 42 302 42 302 0 

Pensioner 213 000 213 000 0 

Medel för löneavtal, kommunstyrelsen 105 000 105 000 0 

Jämställda löner 5 000 5 000 0 

Summa 8 806 627 0 0 8 806 627 0 

Sammanställning av budgetramar 2020, 
härledning av ingående balans 2021 

1 Beslut om budget 2020-2023 den 21 oktober 2019 (KS 2019/0150). 
2 Flytt av budgetram avseende Håll Norrköping Rent från kommunstyrelsen till tekniska nämnden (KS 2019/0265).
3 Tilläggsbudget för att kompensera berörda nämnder för ökade lönekostnader beslutas om när lönerevisionen är klar.

Efter det att budgeten för 2020-2023 fastställdes av fullmäktige i november 2019 (KS 2019/0150) har en  
del förändringar av budgetramarna skett, så kallade tilläggsbudgetar. I nedanstående tabell kan man se hur 
budgetramarna har förändrats under året och få en förklaring till varför de ingående budgetramarna i  
budget 2021-2024 ser ut som de gör.

BILAGA 9
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Total  
investering

Budget 
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Inkomster 3 815 072 636 330 571 399 287 784 1 084 656

Utgifter -3 440 739 -524 303 -370 679 -209 990 -554 342

Nettoexploatering 374 333 112 028 200 720 77 794 530 314

Effekter i balansräkningen:

Anläggningstillgångar -2 729 305 -455 394 -353 449 -193 253 -527 658

Omsättningstillgångar -711 434 -68 909 -17 231 -16 737 -26 684

Exploateringsbudget  
2021-2024 (tkr)
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bo-
stads- och industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och 
värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo 
redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning, se sid 51. Dessa investeringar kom-
mer att påverka kommunens budget i form av drifts- och underhållskostnader. En exploatering har för avsikt att bära 
sina egna kostnader. Dock är detta inte möjligt i alla exploateringsprojekt, då vissa budgeteras med underskott för att 
överhuvudtaget vara möjliga att genomföra. I kommunen har man för avsikt att den totala exploateringsverksamheten 
ska bära sina egna kostnader. 

2021 års exploateringsutgifter uppgår till 524 mnkr (därav Inre hamnen 165 mnkr), varav 445 mnkr avser egna 
anläggningstillgångar (därav Inre hamnen 161 mnkr) och ingår i kommunens investeringsredovisning. Inkomster från 
tomtförsäljning uppgår till 566 mnkr (därav Inre hamnen 69 mnkr) 2021. Nettot av kommunens exploateringsprojekt 
beräknas till 42 mnkr 2021. 

Inre hamnen är kommunens största pågående exploateringsprojekt och innehåller cirka 3 000 nya bostäder samt 
lokaler för kommersiell verksamhet, kontor etc. Detaljplaneprogram antogs av kommunfullmäktige i augusti 2014. Pro-
gramområdet har därefter delats in i två etapper. Detaljplan för den första etappen antogs av kommunfullmäktige, och 
vann laga kraft sommaren 2018. Detaljplan för etapp 2 är påbörjad och beräknas kunna antas under 2021. Entreprenör 
för utbyggnad av allmän plats är upphandlad. Utbyggnad sker i så kallad partnering, vilket innebär att beställaren och 
entreprenören arbetar med gemensam organisation för genomförandet. Marköverlåtelseavtal är tecknade för 16 av 22 
tomter. Återstående avtal tecknas hösten 2020. Första tillträde för byggnation av bostäder är augusti 2021. Första inflytt-
ning kan ske mitten av 2023.  

Den första etappen har högre utgifter än inkomster eftersom området omfattar stor mängd allmän plats med höga 
kvaliteter till exempel kajstråk, bad, kanaler och tillhörande broar samt stadspark. De kvalitéer som byggs i etapp ett 
är till nytta för etapp två samt staden i övrigt. Det innebär att kalkylen är framtung avseende utgifter för allmän plats. 
I nuvarande ekonomiska bedömningar antas projektet kunna balansera utgifter och inkomster när båda etapperna har 
genomförts, se sid 89. År 2023-2024 är det höga utgifter i projektet. De större intäkterna från försäljningen ligger senare 
i tiden vilket medför årliga underskott de första åren. Uppskattat slutår för hela projektet är cirka 2030. 

Bland övriga större bostadsutvecklingsprojekt kan nämnas Sandtorp, Björkalund (Södra Vrinnevi) och Vilbergen 
(Norra Vrinnevi) samt Svärtinge skogsbacke. Inom Fyrby och Tråbrunna byggs bostäder på ett flertal kvarter med både 
lägenheter och radhus. Projektet Lindö strand fortsätter med utbyggnad av fler bostäder.

Ett långsiktigt arbete kring Himmelstalund pågår där cirka 2 000 lägenheter beräknas tillkomma utspritt på flera år. 
Det är fortsatt ett stort fokus att få fram ytterligare verksamhetsmark. Kungsängen etapp 2 byggs ut för små- och 

medelstora verksamheter. För större företagsetableringar byggs Klinga etapp 4 ut och även Krusenhov norra på Malmö-
landet. Detaljplanearbete för ytterligare verksamhetsmark inom Jursla, Sparrissen och Klinga etapp 5 ska startas upp. 

Kommande år kommer arbetet runt nya resecentrum och Butängen intensifieras där en fortsättning på innerstadens 
blandstad ska skapas.
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Exploateringsbudget i detalj (tkr)

B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Svanen 5

Anläggningstillgångar N G -11 926 -592 -10 814 0 0

Omsättningstillgångar -3 126 -1 932 -510 0 0

Försäljningsinkomster 16 500 0 0 16 500 0

Nettoexploatering 1 448 -2 524 -11 324 16 500 0

Kolmården 1:6 B G

Anläggningstillgångar -132 3 320 0 0 0

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -132 3 320 0 0 0

Såpkullen 1:2 B P

Anläggningstillgångar -21 406 -643 -7 833 0 0

Omsättningstillgångar -13 573 0 -13 263 0 0

Försäljningsinkomster 38 598 0 37 000 0 0

Nettoexploatering 3 619 -643 15 904 0 0

Kv Skepparen B P

Anläggningstillgångar -5 925 -567 -5 306 0 0

Omsättningstillgångar -8 372 -3 915 -103 0 0

Försäljningsinkomster 82 770 0 41 500 41 000 0

Nettoexploatering 68 472 -4 481 36 091 41 000 0

Ankarstocken 17 B G

Anläggningstillgångar -6 729 -2 510 0 0 0

Omsättningstillgångar -4 780 -570 0 0 0

Försäljningsinkomster 7 006 5 230 0 0 0

Nettoexploatering -4 503 2 150 0 0 0

Hageby 4:2 N P

Anläggningstillgångar -851 -850 0 0 0

Omsättningstillgångar -18 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 708 708 0 0 0

Nettoexploatering -161 -142 0 0 0

Industrilandskapet B G

Anläggningstillgångar -14 468 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -11 886 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 44 574 0 0 0 0

Nettoexploatering 18 220 0 0 0 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Linjen B P

Anläggningstillgångar -10 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -1 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -11 0 0 0 0

Navestad Centrum B/N G

Anläggningstillgångar -6 584 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -579 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 8 517 8 400 0 0 0

Nettoexploatering 1 354 8 400 0 0 0

Råssla 1:76 B G

Anläggningstillgångar -7 104 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -1 228 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 8 466 3 083 0 0 0

Nettoexploatering 134 3 083 0 0 0

Kvarntorp B P

Anläggningstillgångar -7 997 0 0 0 -7 554

Omsättningstillgångar -581 0 0 0 -498

Försäljningsinkomster 7 200 0 0 0 7 200

Nettoexploatering -1 379 0 0 0 -852

Klinga arbetsområde N G

Anläggningstillgångar -16 333 -3 126 -7 033 0 0

Omsättningstillgångar -15 826 -521 0 0 0

Försäljningsinkomster 54 748 750 18 472 0 7 750

Nettoexploatering 22 590 -2 897 11 439 0 7 750

Manhem 2:9 B G

Anläggningstillgångar -140 0 0 0 0

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -140 0 0 0 0

Bråvalla verksamhetsområde N P

Anläggningstillgångar -11 220 -5 210 0 0 0

Omsättningstillgångar -84 597 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 40 270 25 000 0 0 0

Nettoexploatering -55 547 19 790 0 0 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Bollen B P

Anläggningstillgångar -60 -510 476 0 0

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -60 -510 476 0 0

Smedby IP B P

Anläggningstillgångar -10 577 -3 699 -6 252 0 0

Omsättningstillgångar -7 641 -1 042 0 0 0

Försäljningsinkomster 34 512 29 712 0 0 0

Nettoexploatering 16 294 24 971 -6 252 0 0

Norra Fyrby B P

Anläggningstillgångar -50 442 -15 300 0 0 0

Omsättningstillgångar -18 447 -834 0 -8 000 0

Försäljningsinkomster 87 400 72 200 15 200 0 0

Nettoexploatering 18 511 56 066 15 200 -8 000 0

Ljura 1:2 del av B G

Anläggningstillgångar -15 381 -7 606 0 0 0

Omsättningstillgångar -3 041 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 19 492 3 150 0 0 0

Nettoexploatering 1 069 -4 456 0 0 0

Norra Vrinnevi B P

Anläggningstillgångar -7 578 -729 -3 855 -2 084 491

Omsättningstillgångar -989 -208 0 0 0

Försäljningsinkomster 69 685 0 12 874 1 350 42 450

Nettoexploatering 61 117 -938 9 019 -734 42 941

Kv Rosen B G

Anläggningstillgångar -23 952 -3 672 -3 626 0 0

Omsättningstillgångar -4 957 -204 0 0 0

Försäljningsinkomster 54 997 25 000 0 0 0

Nettoexploatering 26 089 21 123 -3 626 0 0

Bossgård 11:58 Östra Husby B/N P

Anläggningstillgångar -5 420 0 -2 084 0 -3 114

Omsättningstillgångar -4 556 0 0 0 -4 272

Försäljningsinkomster 4 020 0 0 0 3 300

Nettoexploatering -5 956 0 -2 084 0 -4 086
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Inre hamnen B/N G

Anläggningstillgångar -916 597 -161 401 -73 205 -152 213 -331 839

Omsättningstillgångar -97 498 -3 601 0 -5 101 -20 404

Försäljningsinkomster 985 730 69 000 106 000 150 000 620 000

Nettoexploatering -28 365 -96 002 32 795 -7 315 267 757

Siffrorna ovan gäller båda etapperna. För etapp 1 pågår utbyggnad. Nya kalkyler tas fram inför start av respektive huvuddel av 
utbyggnaden. För etapp 2 pågår arbete med detaljplan och för denna etapp finns endast översiktliga kostnadsuppskattningar. 
För 2022 anges ett lägre belopp inom exploateringsprojektet. Det är med anledning av att de större utbyggnader som då pågår 
sker inom investeringsprojekt.

Skogsflyet 1 med närområde B P

Anläggningstillgångar -151 -220 233 0 0

Omsättningstillgångar -8 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 116 0 0 0 0

Nettoexploatering -44 -220 233 0 0

Kungsängen etapp 2 N P

Anläggningstillgångar -89 532 -37 363 -22 712 0 0

Omsättningstillgångar -7 606 -1 205 -240 0 0

Försäljningsinkomster 94 200 0 31 700 35 600 26 700

Nettoexploatering -2 938 -38 568 8 748 35 600 26 700

Del av Pryssgården 1:1 m fl N P

Anläggningstillgångar -119 484 -29 000 -25 921 0 -54 952

Omsättningstillgångar -9 246 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 121 000 0 0 0 121 000

Nettoexploatering -7 730 -29 000 -25 921 0 66 048

Norra Himmelstalund B/N P

Anläggningstillgångar -31 000 -4 000 -13 000 -3 500 -10 500

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 31 000 0 10 000 10 000 11 000

Nettoexploatering 0 -4 000 -3 000 6 500 500

Persdal 2:2 N P

Anläggningstillgångar 947 -1 500 2 000 2 000 1 000

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering 947 -1 500 2 000 2 000 1 000

Mjölnaren m fl B/N G

Anläggningstillgångar -25 288 -4 520 -3 751 -10 419 0

Omsättningstillgångar -15 653 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 54 907 500 3 000 0 0

Nettoexploatering 13 967 -4 020 -751 -10 419 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Kv Höken m fl B G

Anläggningstillgångar -4 637 -1 231 0 0 0

Omsättningstillgångar -115 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 109 69 0 0 0

Nettoexploatering -4 643 -1 163 0 0 0

Händelö N G

Anläggningstillgångar -44 004 0 -5 210 0 0

Omsättningstillgångar -26 301 -2 084 0 0 0

Försäljningsinkomster 100 516 48 140 7 000 0 0

Nettoexploatering 30 212 46 056 1 790 0 0

Unnerstad B P

Anläggningstillgångar -1 451 -313 -25 423 24 511 0

Omsättningstillgångar -2 084 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 2 084 0 0 2 084 0

Nettoexploatering -1 451 -313 -25 423 26 595 0

Ingelsta området N P

Anläggningstillgångar -82 472 -20 839 -11 461 0 0

Omsättningstillgångar -8 725 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 116 741 5 000 0 0 0

Nettoexploatering 25 544 -15 839 -11 461 0 0

Sidus 1:7 och 6:7 B P

Anläggningstillgångar -1 332 1 191 -104 0 -964

Omsättningstillgångar -2 084 0 0 -2 084 0

Försäljningsinkomster 2 050 0 0 2 050 0

Nettoexploatering -1 366 1 191 -104 -34 -964

Humpegårdsområdet B P

Anläggningstillgångar -17 669 -5 053 0 0 0

Omsättningstillgångar -873 -141 0 0 0

Försäljningsinkomster 17 188 8 400 0 0 0

Nettoexploatering -1 353 3 206 0 0 0

Jursla Industriområde N G

Anläggningstillgångar -10 520 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -4 543 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 51 378 0 21 176 0 0

Nettoexploatering 36 315 0 21 176 0 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Herstadsberg Industriområde N G

Anläggningstillgångar -56 486 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -12 588 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 84 973 0 11 000 7 500 7 500

Nettoexploatering 15 899 0 11 000 7 500 7 500

Sandbyhov 30 med närormåde B P

Anläggningstillgångar -32 3 766 17 500 0 0

Omsättningstillgångar -48 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 300 0 300 0 0

Nettoexploatering 220 3 766 17 800 0 0

Kedjan 1 Planen 4 B P

Anläggningstillgångar 1 810 -208 8 518 -6 000 0

Omsättningstillgångar -14 066 -14 066 0 0 0

Försäljningsinkomster 15 232 13 500 0 0 0

Nettoexploatering 2 976 -774 8 518 -6 000 0

Klinga etapp 4 N P

Anläggningstillgångar -86 739 -1 428 -23 465 -22 853 -35 707

Omsättningstillgångar -1 734 -204 -510 -510 -510

Försäljningsinkomster 51 500 3 000 15 000 16 500 17 000

Nettoexploatering -36 974 1 368 -8 975 -6 863 -19 217

Kv Danmark och Island N G

Anläggningstillgångar -8 142 -408 -3 061 -2 551 -1 938

Omsättningstillgångar -145 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -8 286 -408 -3 061 -2 551 -1 938

Kv Ledaren N P

Anläggningstillgångar -2 027 -1 255 0 0 0

Omsättningstillgångar -5 591 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 8 494 3 900 0 0 0

Nettoexploatering 877 2 645 0 0 0

Dagsbergsfältet N P

Anläggningstillgångar -461 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -30 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -491 0 0 0 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2023
Plan 

 2024

Oxelbergen 1:2 N P

Anläggningstillgångar -354 4 000 0 0 0

Omsättningstillgångar -60 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -414 4 000 0 0 0

Marby 6:4 m fl B P

Anläggningstillgångar -3 149 34 844 -42 478 4 742 0

Omsättningstillgångar -10 583 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 11 625 0 0 0 0

Nettoexploatering -2 107 34 844 -42 478 4 742 0

Lindö 2:1 B/N G

Anläggningstillgångar -76 131 -17 400 -4 168 0 0

Omsättningstillgångar -11 611 -5 210 0 0 0

Försäljningsinkomster 117 750 52 400 0 0 0

Nettoexploatering 30 008 29 790 -4 168 0 0

Ljura/Söderport B G

Anläggningstillgångar -41 345 -231 -521 -5 210 0

Omsättningstillgångar -36 664 -2 188 0 0 0

Försäljningsinkomster 83 750 9 585 7 000 0 0

Nettoexploatering 5 741 7 166 6 479 -5 210 0

Exportzonen B P

Anläggningstillgångar -18 874 -9 182 0 0 0

Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 20 130 0 0 0 0

Nettoexploatering 1 256 -9 182 0 0 0

Bråvalla företagspark B P

Anläggningstillgångar -10 802 -208 0 0 0

Omsättningstillgångar -12 748 -7 867 0 0 0

Försäljningsinkomster 24 279 6 800 15 450 0 0

Nettoexploatering 729 -1 275 15 450 0 0

Sandtorp 2 B G

Anläggningstillgångar -133 209 -85 966 -21 047 0 19 668

Omsättningstillgångar -37 773 -8 804 -1 563 0 0

Försäljningsinkomster 214 755 44 960 78 162 5 200 0

Nettoexploatering 43 773 -49 810 55 552 5 200 19 668
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2024
Plan 

 2024

Arkösund B G

Anläggningstillgångar -22 030 -1 000 0 0 0

Omsättningstillgångar -14 772 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 37 151 900 3 400 0 0

Nettoexploatering 348 -100 3 400 0 0

Västra Saltängen B/N G

Anläggningstillgångar -73 244 -8 769 -4 205 -10 419 0

Omsättningstillgångar -18 548 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 123 279 22 493 0 0 0

Nettoexploatering 31 487 13 724 -4 205 -10 419 0

Sandtorp 1 B/N G

Anläggningstillgångar -21 127 -6 500 -3 769 0 0

Omsättningstillgångar -7 215 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 64 706 0 0 0 0

Nettoexploatering 36 363 -6 500 -3 769 0 0

Östra Eneby 3:2 3:3 B G

Anläggningstillgångar -430 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -119 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 3 253 0 2 965 0 0

Nettoexploatering 2 704 0 2 965 0 0

Kopparhammaren 2 B/N G

Anläggningstillgångar -424 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -1 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0

Nettoexploatering -425 0 0 0 0

Odensåker 4:1 B G

Anläggningstillgångar -1 505 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -67 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 2 300 0 0 0 0

Nettoexploatering 728 0 0 0 0

Norsholms gårdsområde 1:88 B P

Anläggningstillgångar -2 150 0 0 0 0

Omsättningstillgångar -3 235 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 910 200 0 0 0

Nettoexploatering -4 476 200 0 0 0
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B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede

Exploateringsprojekt
Total  

investering
Budget 

2021
Plan 

 2022
Plan 

 2024
Plan 

 2024

Södra Malmölandet N P

Anläggningstillgångar -201 596 -15 320 -21 730 1 700 -13 000

Omsättningstillgångar -65 585 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 239 070 70 676 57 000 0 21 128

Nettoexploatering -28 111 55 356 35 270 1 700 8 128

Skärlöta 5:1, Toresdal 1:2 N P

Anläggningstillgångar -201 596 -15 320 -21 730 1 700 -13 000

Omsättningstillgångar -65 585 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 239 070 70 676 57 000 0 21 128

Nettoexploatering -28 111 55 356 35 270 1 700 8 128

Östra Eneby 5:1 B G

Anläggningstillgångar -33 152 -483 -3 647 0 -4 782

Omsättningstillgångar -10 704 -1 042 -1 042 -1 042 -1 000

Försäljningsinkomster 76 338 14 299 20 200 0 0

Nettoexploatering 32 483 12 774 15 511 -1 042 -5 782

Södra Vrinnevi B G

Anläggningstillgångar -88 659 -16 085 -4 766 -12 657 -38 290

Omsättningstillgångar -5 553 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 108 723 3 000 0 0 78 500

Nettoexploatering 14 510 -13 085 -4 766 -12 657 40 210

Södra Brånnestad B P

Anläggningstillgångar -23 887 -6 066 0 0 0

Omsättningstillgångar -4 198 0 0 0 0

Försäljningsinkomster 23 050 9 000 0 0 0

Nettoexploatering -5 035 2 934 0 0 0

Kullerstad 2:3 B P

Anläggningstillgångar -4 269 -4 150 0 0 0

Omsättningstillgångar -302 -300 0 0 0

Försäljningsinkomster 6 600 6 600 0 0 0

Nettoexploatering 2 028 2 150 0 0 0

Himmelstalund B P

Anläggningstillgångar -51 872 -2 084 0 0 -33 176

Omsättningstillgångar -12 972 -12 972 0 0 0

Försäljningsinkomster 101 350 0 0 0 100 000

Nettoexploatering 36 506 -15 056 0 0 66 824
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2020 2021 2022 2023 2024

Finansnetto mnkr 1,0 25,0 -3,0 -37,0 -67,0

Finansiella intäkter 243,9 282,8 277,1 269,4 257,8

Intäktsränta 182,1 190,1 194,0 198,0 200,0

Kreditivränta 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkt Norrköping Rådhus AB 18,3 18,7 19,1 19,4 19,8

Utdelning Norrköping Rådhus AB 28,0 74,0 64,0 52,0 38,0

Övriga intäkter 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -242,9 -257,8 -280,1 -306,4 -324,8

Räntekostnader lån -230,0 -243,8 -265,1 -290,4 -304,8

Räntor pensioner -12,9 -14,0 -15,0 -16,0 -20,0

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansnetto 
Inklusive utdelning från Norrköping Rådhus AB till Norrköpings kommun med  
totalt 74 mnkr för år 2021, 64 mnkr år 2022, 53 mnkr år 2023 och 38 mnkr år 2024.
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Finanspolitiskt ramverk och finanspolitiska mål
Syftet med förslaget är att så långt möjligt försvara välfärden under en period då den demografiska 
utvecklingen sätter stark press på kommunernas kostnader. Norrköpings förhållandevis starka ekonomi 
gör att vi under ett antal år kan reducera avsättningar till investeringar via driftbudgeten för att klara det 
som långsiktigt är kommunens viktigaste uppgift, att förbättra skolresultaten och klara behovet av utbildad 
arbetskraft. Förutsättningen för att kunna reducera avsättningarna är att det finns en tydlig och trovärdig 
mekanism för hur självfinansieringen av investeringar återigen ska nå en rimlig nivå, det vill säga minst två 
procents överskott i kommunens budget. Detta förutsätter i sin tur ett brett politiskt stöd för finanspolitiken. 
Följande krävs för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik:

1 En ökad långsiktighet. Därför är partierna överens om att förutom den årliga budgetplanen för de 
kommande fyra åren också göra en utblick ytterligare tre år framåt. 

2 Från och med arbetet med 2021 års budget ska planeringen ändras så att budgeten för nästa år fastställs 
i kommunfullmäktige före juni månads utgång. Syftet är att ge styrelser, nämnder och bolag en bättre 
framförhållning. Om förutsättningarna ändras kan en tilläggsbudget läggas fram i slutet av året.

3 Så länge behovet av kostnadsreduceringar uppgår till 2,5 procent av nämndernas ramar så behöver det 
inte budgeteras för något överskottsmål utöver det som ligger i planen för den sociala investeringsfonden. 
Först när målet om 2 procents överskott som andel av skatter och bidrag har uppnåtts är det möjligt 
reducera kravet på kostnadsreduceringar. Om behovet av kostnadsreduceringar är lägre än 2,5 procent 
så kommer ändå procentsatsen 2,5 att tillämpas fram till dess att överskottsmålet på 2 procent av skatter 
och bidrag är uppnått. Kostnadsreduceringarna ska ske utifrån ingående budgetram. För att ge en korrekt 
bild av de kostnadsreduceringar som vidtas får alla nämnder ersättning för pris- och löneökningar. 
Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden får dessutom ersättning för volymförändringar 
enligt kommunens resursfördelningsmodell.

4 Om intäkterna ökar i snabbare takt än vad vi idag känner till så ska ökningen i så fall användas för att höja 
överskottsmålet upp till 2 procent av skatter och bidrag. Först när målet på 2 procents överskott uppnåtts 
kan medel användas för att stärka verksamheterna. 

5 Om inget behov av kostnadsreduceringar finns och ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag har 
budgeterats ska ett årligt effektiviseringskrav på 1 procent av budgetramarna tillämpas. De medel som 
frigörs genom effektiviseringen ska användas till riktade politiska prioriteringar. 

6 En viktig orsak till det ansträngda läget är behovet av ökade investeringar, som en följd av den 
demografiska utvecklingen och av att Norrköping växer. För att begränsa skuldsättningen måste 
investeringarna prioriteras nogsamt, med särskilt fokus på investeringar som bidrar till att sänka 
kommunens driftkostnader. Behoven inom vården, omsorgen och skolan ges företräde, tillsammans med 
verksamhet som upprätthåller kommuninvånarnas säkerhet.

7 Självfinansieringen av investeringar sker genom avskrivningar, överskott i driften samt försäljningsintäkter. 
I ett läge när kommunen investerar i nya fastigheter m.m. är det viktigt att arbeta aktivt för att sälja 
tillgångar som kommunen inte behöver i de fall en försäljning bidrar till sänkta driftskostnader. 

 
I nuvarande läge, med en pågående pandemi och en kraftigt påverkad ekonomi som följd, är det enligt 
vår bedömning inte möjligt att fullfölja det finanspolitiska ramverket enligt tidigare plan. Förslaget till 
Norrköpings kommuns budget 2021 och plan 2022-2014 innehåller emellertid en plan för att åter nå balans i 
ekonomin, inklusive ett återställande av överskottsmålet.
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BILAGA 13

Förklaringar av vilka antaganden som ligger till grund för utblicken

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Värden från den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (2020-04-29).

Finansnetto
Värden enligt prognos från internbanken baserat prognostiserade resultatnivåer och på en investeringsnivå om  
1,5 mdkr per år.

Nämnder
Här visas den totala budgeten för nämnderna exklusive kapitalkostnader. För åren 2021 till 2024 används samma  
värden som i beslutad budget.
Antaganden för år 2025 till 2027:

 � Uppräkning för inflation om 2,0%
 � Årliga effektiviseringskrav motsvarande 1,0% av samtliga nämnders budgetramar, dock ej för valnämnden
 � En post för oförutsedda utgifter om 20 mnkr per år
 � Vård- och omsorgsnämnden

 Ersättning för volymer inom äldreomsorg enligt resursfördelningsmodellen
 Personlig assistans 5 mnkr per år 
 LSS-boende 7 mnkr per år

 � Utbildningsnämnden
 Ersättning för volymer inom förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola enligt resurs- 
 fördelningsmodellen
 Volymförändring grund- och gymnasiesärskolan 10,5 mnkr 

Budget 2021, plan 2022 till 2024 samt  
utblick 2025 till 2027
För att öka långsiktigheten i kommunens ekonomiska planering ska, enligt det Finanspolitiska ramverket, den 
årliga budgetplanen för de kommande fyra åren kompletteras med en utblick för ytterligare tre år framåt. 

Budget Plan Utblick

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Intäkter

Skatteintäkter 6 718 6 964 7 227 7 498 7 780 8 075 8 382 

Kommunalekonomisk utjämning 2 130 2 125 2 167 2 208 2 252 2 309 2 359 

Finansnetto 25 -3 -37 -67 -96 -107 -119 

Totalt intäkter 8 872 9 085 9 356 9 640 9 935 10 278 10 622 

Kostnader
Nämnder -8 206 -8 260 -8 294 -8 379 -8 542 -8 719 -8 892 

Avskrivningar -430 -460 -490 -520 -560 -600 -640 

Budget pensioner -224 -227 -212 -212 -220 -230 -240 
Central lönepott, BU 21-24 -116 -209 -305 -403 -503 -608 -713 

Markering (återbetalning) social 
investeringsfond

-1 -1 0 0 0 0 0 

Jämställda löner -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Totalt kostnader -8 982 -9 162 -9 306 -9 520 -9 831 -10 162 -10 490 

Budgetbalans 2021-2024 -109 -76 51 120 105 115 132 
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 � Socialnämnden
 Nettokostnadsökning om 5 mnkr per år

 � Kultur- och fritidsnämnden
 Kapitalkostnader 0,2 mnkr per år 
 Ökade driftkostnader 3 mnkr per år

 � Tekniska nämnden 
 Kapitalkostnader 12,5 mnkr per år 
 Ökade driftkostnader 10 mnkr per år

 � Valnämnden
 Förändringar på grund av valår

Avskrivningar
Ökning av avskrivningarna om 40 mnkr per år baserat på investeringsnivåer om 1,5 mdkr per år för perioden  
2025 till 2027. 

Budget pensioner
Värden utifrån prognos från Skandikon per 191231 och beräknar gjorda av ekonomi- och styrningsavdelningen.

Central lönepott
Löneökningar för samtliga nämnder om 2,3% för 2021 och 2,0% för 2022 till 2027 (kommunrevisionen erhåller  
kompensation för löneökningar i budgetramen.

Jämställda löner
Summa fastställd av personalavdelningen efter lönekartläggning.

Övrig information
Hänsyn är ej tagen till framtida resultateffekter till följd av Ostlänken-projektet.
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BILAGA 14

Förteckning över vissa riktade statsbidrag
Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte 
ut med automatik utan måste sökas. De riktade bidragen innebär ofta ökad administration för kommuner 
och regioner. De största riktade statsbidragen finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde och hanteras 
av skolverket. De riktade statsbidragen ingår inte i nämndernas budgetramar utan utgör ett komplement till 
dessa. Nedan följer en förteckning över vissa riktade statsbidrag som nämnderna avser att ta del av under 2021. 
Beloppen för både 2020 och 2021 är osäkra i vissa fall och listan ska inte ses som heltäckande. 

Utbildningsnämnden 2020 2021 Kommentar

Grundskola, Likvärdig skola 65,8 82,2 Föreslagen utökning i omgångar. Första ökningen sker 
2020, sedan sker ytterligare utökning 2021. Villkoren för 
bidraget kommer att ses över i höst, men i dagsläget finns 
inga konkret framlagt gällande kravet på att grundskolan 
inte får minska sina kostnader. Lågstadiesatningen upphör 
och beräknas gå in i detta bidrag.

Förskola, Maxtaxa 28,8 Ram 2021 ej fastställd.

Förskola/Grundskola/Gymnasie, Lärarlönelyftet 27,1 82,2

Förskola, Mindre barngrupper i förskola 45,0 Ram 2021 ej fastställd. Om fler kommuner väljer att söka 
för fler enheter finns en risk att Norrköpings bidragsram 
minskar.

Grundskola/Gymnasie, Karriärtjänster 16,9 Ram 2021 ej fastställd. Bidraget kommer att finnas kvar, 
men slås samman med ett par andra bidrag för att bilda ett 
stort karriärtjänstbidrag. Idag finns det 3 olika bidrag.

Motverka segregation 12,9 Ram 2021 ej fastställd.

Grundskola, Lågstadiesatsning 12,8 - Halvårseffekt 2020, bidrag för vårterminen 2020. Bidraget 
kommer sedan att lyftas in i likvärdig skola.

Grundskola, Kvalitetssäkrande åtgärder 6,7 Ram 2021 ej fastställd.

Gymnasie, Högskolestudier inom specialpedagogik 3,5 - Det finns inget nytt kommunicerat gällande bidraget. 2020 
nämns som slutår. Mer information kommer i Skolverkets 
regleringsbrev.

Gymnasie, Introduktionsprogram 3,5 Ram 2021 ej fastställd.Skolverket utgår från att bidraget 
finns kvar även 2020. De hänvisar till kommande 
regleringsbrev  då ändringar kan komma att genomföras.

Fritid, Fritidshemssatsning 2,9 - Bidraget utgår.

Grundskola, Läxhjälp 2,6 Ram 2021 ej fastställd. Det finns inget kommunicerat 
gällande bidraget. Mer information kommer i Skolverkets 
regleringsbrev

Förskola/grundskola, Skapande förskola + skola 2,0 Ram 2021 ej fastställd.

Gymnasie, Lärling 2,0 2,0 Det finns inget kommunicerat gällande bidraget. Mer 
information kommer i Skolverkets regleringsbrev. Prognos 
baserad på föregående år, inga förmedlade förändringar i 
bidragets villkor.

Förskola, Omsorg på obekv tid 1,2 Ram 2021 ej fastställd. Det finns inget kommunicerat 
gällande bidraget. Mer information kommer i Skolverkets 
regleringsbrev

Gymnasie, Behörighetsutbildning lärare i 
yrkesämne

1,2 1,2 Bidraget finns kvar enligt budgetpropositionen 2020. 
Det finns inget kommunicerat gällande bidraget. Mer 
information kommer i Skolverkets regleringsbrev. Prognos 
baserad på föregående år, inga förmedlade förändringar i 
bidragets villkor.

Förskola, Språkutveckling Förskola 1,0 - Bidraget utgår.

Förskola/Grundskola/Gymnasie, Läslyftet 0,8 0,2 Bidraget finns kvar enligt budgetpropositionen, med lägre 
bidragsram nationellt. Bidraget utgår för skola, bidrag 
endast för Läslyftet förskola 20/21

Papperslösa barn 0,7 Ram 2021 ej fastställd. Det finns inget kommunicerat 
gällande bidraget. Mer information kommer i Skolverkets 
regleringsbrev

Grundskola, Lovskola 0,7 Ram 2021 ej fastställd.
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Elevhälsa, Personalförstärkning elevhälsa 0,7 - Bidraget utgår.

Gymnasie, Försöksverksamhet med branschskolor 0,3 Ram 2021 ej fastställd.

Grundskola, Entreprenörskap 0,1 Ram 2021 ej fastställd. Det finns inget kommunicerat 
gällande bidraget. Mer information kommer i Skolverkets 
regleringsbrev

Grundskola/Gymnasie, Lärarlyftet 0,1 0,1 Bidraget förlängs till 2025 - förslag på att bidraget ska 
omfatta fler skolformer än idag. Prognos baserad på 
föregående år, inga förmedlade förändringar i bidragets 
villkor

Grundskola, Digitalisering nationella prov (Vikbo-
land)

0,1 Ram 2021 ej fastställd. Bidraget nämns i budget-
propositionen som en extra satsning. Utökning av ram 
föreslås. Osäker i dagsläget om det innebär mer medel till 
de 100 utvalda enheterna eller om antalet utvalda enheter 
kommer att utökas. 

Grundskola, Specialpedagogik för lärande 0,7 Ram 2021 ej fastställd. Bidraget föreslås att kvarstå - och 
utökas under kommande år. Både total bidragsram och även 
berörda skolformer Bidraget utökas i storlek och skolformer.

Summa 239,8

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Schablonersättning SFI 37,7 30,0 Är beroende av antalet nyanlända i etableringen.

Schablonersättning  EB 50,1 39,7 Är beroende av antalet nyanlända i etableringen.

Schablonersättning utbildningsplikt 6,0 5,0 Är beroende av antalet nyanlända i etableringen.

Schablonersättning samhällsorientering 3,1 1,6 Uppskattning beroende på antalet nyanlända.

Schablonersättning råd och stöd 3,0 1,0 Är beroende av antalet nyanlända i etableringen.

Statsbidrag yrkesförare 3,0 3,0 Årlig ansökan som hanteras regionalt, oklart belopp 2020 och 
2021.

statsbidrag vuxlärling 1,0 1,0 Årlig ansökan som hanteras regionalt, oklart belopp 2020 och 
2021.

Statsbidrag yrkesvux och SFI 23,0 20,0 Årlig ansökan som hanteras regionalt, oklart belopp 2020 och 
2021.

Summa 126,9 101,3

Vård- och omsorgsnämnden 
Förstärkningar äldreomsorg Ej klart.

Psykatri 2,0 2,0 Delas 50/50 med socialnämnden (totalt bidrag 4,1 mnkr).

del av tjänst Personligt ombud 0,8

Ökad habiliteringsersättning 0,6 Ökad ersättning till brukarna.

Bättre hälsa

Summa 3,4 2,0

Socialnämnden 
"Stärkt bemanning inom sociala 
barn- och ungdomsvården"

1,2 - Bidraget utgår.

Psykisk hälsa 2,0 2,0 Delas 50/50 med vård- och omsorgsnämnden (totalt bidrag 
4,1 mnkr).

Hemlöshet 0,9 0,9 "Kommer nya beslut om eventuell fortsättning varje år.  
2021 är en uppskattning."

Psykisk ohälsa 0,8 - Bidraget utgår.

Våld i nära relationer 0,7 0,5 "Kommer nya beslut om eventuell fortsättning varje år.  
2021 är en uppskattning."

Summa 5,6
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Kultur- och fritidsnämnden
Allmänna arvsfonden 2,1 2,3 Kulturskolan har beviljats totalt 6,9 mnkr för perioden  2019-

2022.

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek/Kultur-
rådet

0,4 0,4 Återkommande årsvis. Biblioteket har ansökt för 2020,  
besked i juli.

Stärkta bibliotek/Kulturrådet 2,6 Biblioteket har ansökt om 2,6 mnkr för ett digitaliserings-
projekt 2021-01-01 - 2022-12-31.

Främja Kulturskoleverksamheten/Kulturrådet 0,7 0,7 Kulturskolan har ansökt om utvecklingsbidrag kulturskolor.

Summa 3,2 6,0

Tekniska nämnden 
Trafikverket bidrag drift av vägföreningar 0,3 0,3 Delägarskap i vissa vägföreningar. 

Summa  0,3  0,3 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden 
Energi- och klimatrådgivning 1,2 Ram 2021 ej fastställd. Beviljade medel från Energi-

myndigheten år 2020.

Summa 1,2 0,0
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Förteckning över markeringar
Kommunfullmäktige kan besluta om att disponera del av årets resultat genom så kallade ”markeringar”. En 
förutsättning för att detta ska kunna ske är att kommunen har ett överskott mot de finansiella mål som angetts 
i budgeten. Markeringarna kan sedan disponeras över årsskiften för olika ändamål som är riktade mot särskilt 
angett ändamål. Skulle en viss markering som tidigare beslutats inte vara tillämplig så kan kommunfullmäktige 
fatta ett nytt beslut om hur dessa medel ska disponeras.
Nedan följer en lista med aktuella markeringars ingående värde 2020-01-01.

Markeringar under kommunfullmäktige (mnkr) 2020-01-01

Långsiktig medelsförvaltning/Pensionsreserv 627

Konjunkturell reserv 360

Framtida omstruktureringsåtgärder inom infrastrukturen 131

Summa markeringar under kommunfullmäktige 1 119

Markeringar under kommunstyrelsen (mnkr) 2020-01-01

Kommunstyrelsens reserv 50

Sociala investeringar 37

Kompetensutveckling 28

Forskning och utveckling 26

Förstärkning vård- och omsorgsnämnden 20

Arbetsmarknadsåtgärder 20

Skadefond 10

Omställning socialkontor 10

Ostlänken 9

Trygghet, jobb, utbildning, reserv KS 9

Personalaktivitet 6

Integrationsfond 5

Matchning utbildning/arbete 4

Omställningskostnader 2018 utbildningsnämnden 4

Fysisk planering och exploatering 3

Förstärkning tekniska nämnden 3

Näringslivsutveckling 3

Flyktingsituation 1

Summa markeringar under kommunstyrelsen 247

Summa markeringar totalt 1 366
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KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 

 2020-05-05 

Framtid i Norrköping 2021 
KS 2019/1474 

Framtid i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar som är skrivna i ett 

tioårigt framtidsperspektiv. De ingår i den årliga budgetprocessen och är en del av 

Norrköpings kommuns styrmodell.  

Kommunens kontor tar under våren fram specifika planeringsförutsättningar för 

sin verksamhet. Tidigare har de bildat underlag, tillsammans med annan 

information, till de allmänna planeringsförutsättningarna som har presenterats på 

framtid.norrkoping.se i samband med kommunstyrelsens budgetdagar i augusti 

eller september.  

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om ny budgetprocess har tidplanen 

justerats och Framtid i Norrköping 2021 består istället av en kortare allmän text 

med kontorens verksamhetsspecifika planeringsförutsättningar som bilagor. 
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Allmänna planeringsförutsättningar 

Det har under en tid varit tydligt att vi har varit på väg in i en vikande konjunktur 

med ökande arbetslöshetstal efter en lång period av högkonjunktur. Vi har också 

under lång tid vetat att de demografiska förändringarna gör att det nu blir svårare 

att finansiera välfärdstjänsterna när färre ska försörja fler. Det här har gjort att 

planeringen för kommunen har utgått från att vi har ett ansträngt läge.  

Coronapandemin har förstärkt det besvärliga utgångsläget och det är uppenbart att 

den kommer att påverka världskonjunkturen och därmed konjunkturen i Sverige 

på ett negativt sätt. Man talar om en kraftig konjunkturnedgång eller till och med 

en konjunkturkollaps. Samtidigt beslutas om olika åtgärdspaket för att motverka 

utvecklingen. Det vi vet är att det kommer att råda en stor osäkerhet i den 

ekonomiska utvecklingen framåt, men att vi kan räkna med att den blir betydligt 

sämre. 

Kommunens kontor har skrivit sina specifika planeringsförutsättningar under 

våren, men blivit klara vid olika tillfälle. Det gör att man i bilagorna, som består 

av de verksamhetsspecifika planeringsförutsättningarna, på lite olika sätt har tagit 

med påverkan av coronapandemin i sina framtidsbedömningar.  

Coronapandemin – var den väntad? 

När spridningen av coronaviruset och effekterna av den diskuteras hör man ibland 

personer säga: ”Vi hade väl aldrig kunnat tänka att det här skulle hända”. Men att 

världen hade en pandemi att vänta har länge funnits med i de flesta aktörers 

framtidsstudier. Exempelvis skrev Sveriges Kommuner och Regioner år 2018 

följande i skriften Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala 

uppdraget mot år 2030:  ”Företag och finansiella system är genom ny teknik och 

frihandel starkt sammankopplade med varandra och människor i utvecklade 

länder reser över hela världen på ett sätt som inte gjorts tidigare. Vi blir därför 

mer sårbara för finansiella kriser, fejkade nyheter, cyberhot och pandemier.” 

 

I Sveriges Kommuner och Regioners framtidsskrift redovisas pandemihotet som 

en del av trenden som handlar om ökad osäkerhet i världen. Och det är vanligt att 

man i framtidsstudier kopplar ihop pandemier med den ökade globaliseringen och 

sårbarheten som den ger upphov till. Skälet till att pandemifrågan tidigare inte har 

uppmärksammats i högre grad är att det inte i förväg går att bedöma när det 

skulle kunna hända, vilken smitta som skulle vara aktuell och vilken omfattning 

pandemin skulle få. Så trots att begreppet pandemi har funnit med i 

framtidsstudier och -analyser tog det ändå samhället med överraskning. Nu när 

coronapandemin är ett faktum är det i stort sett enbart den som 

samhällsdiskussionen handlar om. Det går redan att se vissa effekter av 

smittspridningen, men när den här rapporten skrivs går det inte att överblicka hur 

kraftiga effekterna blir.  
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Länderna sluter sig vid kris 

Ett virus som uppstod i en stad i Kina kunde sprida sig och bli en pandemi genom 

att människor färdas med flyg över världen. Det ekonomiska systemet med 

internationella börser reagerar på situationen, vilket gör att världsekonomin blir 

skakig och stagnerar. När produktionen stängs ned i industrier i olika delar av 

världen blir det uppenbart att det knappast längre finns några inhemska produkter, 

alla är beroende av att insatsvaror och reservdelar kan produceras någonstans i 

världen och sedan snabbt fraktas till den plats där behovet uppstått.  

 

Samhället stänger ned i olika grad för att minska smittspridningen. Vissa länder 

möter faran med snabba och långtgående beslut om olika varianter av karantän. 

Andra, som Sverige, för gradvis in rekommendationer och beslut för att minska 

smittspridningen, framför allt till de som tillhör riskgrupper. Besluten tas på 

nationell nivå, utan samordning mellan länder och gränserna mellan länder stängs. 

Det gäller även inom EU, som till stor del bygger på fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital. Men när kriser uppstår sluter sig länder och 

globaliseringen minskar.   

Förändringar i näringslivsstruktur 

Globaliseringen är en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen. Sverige är väldigt 

exportberoende och har dragit nytta av den globala sammankopplingen. 

Globaliseringen har gett goda möjligheter att studera utomlands och nya 

arbetsmarknader har öppnat sig. Samtidigt har sårbarheten ökat för pandemier, 

terrorbrott, politiska utspel i form av handelshinder, avbrott i transportkedjor och 

störningar i försörjningen av insatsvaror i industrin.  

 

Globaliseringen är betydelsefull för utvecklingen inom forskning, för närvarande 

arbetas det på flera håll i världen för att hitta ett vaccin mot coronasmittan, och 

forskningsgrupper består ofta av forskare från flera länder. När det finns 

tillräckliga mängder av ett vaccin som människor litar på och distribution av 

vaccinet, bör vi kunna lägga just den här pandemin bakom oss. Men under tiden 

har det blivit stora förändringar i näringslivsstrukturen och den ekonomiska 

utvecklingen kanske till och med kommer att påverka maktbalansen i världen.  

Förändringar för näringslivet i Norrköping 

Även i Norrköping finns det många företag som är exportberoende och vars 

verksamhet bygger på en fungerande världshandel och att transportkedjor inte 

bryts. De får det svårt i samband med coronapandemin. Svårigheterna gäller även 

lokala företag, föreningar och andra organisationer som påverkas av 

beteendeförändringar hos norrköpingsborna, när man anpassar sitt vardagsliv till 

att bidra till att smittrisken minskas, Det gäller exempelvis restauranger, 

konferensanläggningar, reseföretag, kultur- och idrottsverksamhet. Det här 

kommer att påverka Norrköpings framtid, frågan är om det visar sig som en 

tillfällig nedgång med snabb återhämtning, eller om det ger bestående 

förändringar i företagsstrukturen.  



5 (26) 

Förändringar för norrköpingsborna 

Under pågående pandemi sker det många förändringar i norrköpingsbornas liv. 

För gymnasielever, studenter och andra vuxna studerande är det 

distansundervisning som gäller. Personer från 70 år och uppåt uppmanas att 

kraftigt begränsa sina sociala kontakter. Det är besöksförbud på äldreboenden och 

förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Många uppmanas 

att arbeta hemifrån och alla ska stanna hemma vid minsta symtom på smitta. Det 

gäller förstås även barn i förskola och skola vilket medför att många föräldrar är 

hemma för vård av barn. Norrköpingsbor varslas, permitteras eller avskedas och 

företagare ser sina intäkter minska. Många unga, korttidsutbildade och utrikes 

födda jobbar i de branscher som främst är drabbade. 

Coronaviruset och dess spridning skapar förändrade beteenden och oro hos 

människor. Frågan är hur bestående de kommer att vara. När pandemin är över, 

hur kommer ungdomarnas framtidssyn och psykiska hälsa att påverkas? Hur 

kommer äldre att drabbas av den sociala isoleringen? Hur påverkas folkhälsan i 

stort? Hur kommer arbetslösheten att utvecklas? Kommer effekterna att skapa 

ännu större skillnader mellan grupper i samhället? Kommer den sociala oron och 

kriminaliteten att öka? Hur kommer resebeteenden, både när det gäller arbets- och 

semesterresor att påverkas? Kommer man att fortsätta att använda digitala 

lösningar för att genomföra möten och att arbeta mer hemifrån? 

Frågorna är många och det är svårt att redan nu hitta svar på dem. Men det är 

viktigt att löpande följa de områden som frågorna berör, så att vi är beredda på att 

hantera nya situationer.  

Förändringar för kommunorganisationen 

För Norrköpings kommun som organisation innebär hanteringen av pandemin 

olika typer av påfrestningar. Viss verksamhet måste alltid pågå och fungera. Det 

innebär att man snabbt behöver styra om personal till dessa delar när många är 

sjuka eller hemma för vård av barn. Samtidigt medför det att det mer långsiktiga 

arbetet blir nedprioriterat.  

Den kommunala ekonomin påverkas genom minskade skatteintäkter när antalet 

arbetade timmar i samhället minskar. Samtidigt ökar utgifterna för att hantera 

pandemin och lokalsamhället efterfrågar olika ekonomiska insatser för att stötta 

företag och organisationer. När norrköpingsbor står utan inkomst ökar behovet av 

försörjningsstöd. Kommunen använder sina reserver som är avsatta just för den 

här sortens händelser. Staten kompenserar för vissa delar, men frågan är hur det 

kommer att se ut på lång sikt.  
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Demografi och välfärdsutvecklingen 

Coronapandemins påverkan på välfärdssektorn är mer oöverblickbar men det 

finns andra faktorer som har varit kända under en längre tid. En sådan faktor är 

den demografiska utvecklingen och hur den påverkar behovet respektive 

finansieringen av välfärdstjänster.  

Den demografiska försörjningskvoten ökar i Sverige. Det innebär att andelen i 

yrkesverksam ålder minskar i förhållande till andelen unga och äldre. Eftersom 

det är i yngre och äldre åldrar som människor behöver mycket kommunal service i 

form av exempelvis förskola, skola och äldreomsorg innebär det att det är en 

förhållandevis liten grupp som i framtiden genom skatt på arbete ska stå för 

huvudparten av kostnaden för verksamheten. Det innebär också att det blir svårt 

att hitta tillräckligt många personer som ska genomföra jobbet, det vill säga arbeta 

som lärare, undersköterska och så vidare.  

Försörja sig själv och 0,75 personer till 

Den demografiska försörjningskvoten är summan av alla som är 19 år och yngre 

och 65 år och äldre delat med antalet 20-64-åringar. År 2019 var den 0,75 i 

Norrköping. Det brukar uttolkas som att den som är i yrkesverksam ålder ska 

försörja sig själv och 0,75 person till. Det är en enkel men lite slarvig tolkning. 

Kostnader för utbildning bör snarast ses som en investering i samhällets framtid 

och pensionärerna har ju betalat in betydande summor under tiden de var 

yrkesverksamma.  

Demografisk försörjningskvot 2005-2019 med prognos till 2029 

Källa: Statistiska centralbyrån respektive Norrköpings kommun, 

befolkningsprognos 2020 

Som framgår av diagrammet har den demografiska försörjningskvoten ökat från 

0,69 år 2005 till 0,75 år 2019. Enligt befolkningsprognosen med utblick till år 

2029 kommer den att öka ytterligare till 0,78 om tio år. Utvecklingen innebär 
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alltså att färre ska försörja fler, vilket skapar en svår situation när det gäller 

finansieringen av välfärdstjänsterna.  

På grund av den ekonomiska utjämningen som görs mellan Sveriges kommuner är 

det försörjningskvoten för hela befolkningen som främst påverkar 

välfärdsekonomin, även i en enskild kommun. Enligt Statistiska centralbyrån var 

den demografiska försörjningskvoten för riket 0,76 år 2019, det vill säga något 

högre än i Norrköping. Den beräknas också öka snabbare i riket till 0,80 år 2030.  

När det gäller att hitta medarbetare bland de i yrkesverksam ålder som ska utföra 

välfärdstjänsterna är det däremot hur det ser ut i den egna kommunen som är 

viktigast, även om arbetspendling har viss betydelse. Där är det oftast svårast för 

mindre kommuner som har en åldrande befolkning och där många yngre i 

yrkesverksam ålder väljer att flytta till städer.  

Kan situationen påverkas? 

Den demografiska försörjningskvoten är ett teoretiskt mått som utgår från att alla i 

åldern 20-64 år arbetar och att ingen utanför det åldersintervallet gör det. Så ser 

det ju inte ut. Många 65-åringar och äldre arbetar och det är långt ifrån alla i 

gruppen 20-64 år som arbetar. Det innebär att situationen kan påverkas på olika 

sätt. 

Jobba längre 

Pensionsåldern är flexibel och ramarna för flexibiliteten höjs. Den 1 januari 2020 

höjdes den lägsta åldern då man kan ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Den 

planeras att successivt höjas till 64 år. Enligt lagen om anställningsskydd har man 

sedan början av 2020 rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder, även där en 

höjning med 1 år. Den åldern höjs år 2023 till 69 år. 

Börja jobba tidigare 

Ungdomar i Sverige börjar arbeta senare i livet jämfört med många andra länder. 

Få börjar ett fast arbete så tidigt som i 20-årsåldern. Det här kan påverkas åt olika 

håll beroende på hur arbetsmarknaden utvecklas, hur lätt eller svårt det blir att 

komma in på högre utbildning och hur lätt eller svårt det blir att resa i utlandet i 

framtiden och hur man kan finansiera resandet.  

Bättre matchning på arbetsmarknaden 

Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden innebär att de personer som är 

arbetslösa inte har rätt utbildning eller tillräckliga kunskaper i svenska för de jobb 

som finns. Genom utbildningsinsatser går det att möta detta.  

Omkring 20 procent av norrköpingsborna är födda i utlandet. Deras 

åldersfördelning ser helt annorlunda ut än för de som är födda i Sverige. Som 

framgår av diagrammet nedan är en mycket stor andel av de utlandsfödda i 

yrkesverksam ålder. Under förutsättning att de hittar jobb underlättar det den 

demografiska situationen i Norrköping. Ett problem är att många i den här 

gruppen som jobbar finns i sådana branscher som drabbas hårt i 

konjunkturnedgången och som därför blir bland de första att förlora jobbet. 
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Åldersfördelning norrköpingsbor 2019 födda i Sverige respektive i utlandet 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Jobba mer 

Många arbetar inte heltid. Genom att enbart erbjuda heltidstjänster blir det en 

norm om man inte på eget initiativ vill arbeta mindre. Om man får sjukfrånvaron 

att minska ökar också antalet arbetade timmar.  

Fortsatt effektivisering 

Det pågår ständigt effektivisering av arbetet, till exempel genom införande av 

digitala tjänster. När det är brist på arbetskraft med rätt kompetens blir drivkraften 

att effektivisera ännu större. En kärv ekonomi gör också att vi behöver bli bättre 

på att hämta hem utfallet av effektiviseringen i form av besparingar och inte 

enbart använda utfallet för att höja kvaliteten på tjänsterna.  

Påverka förväntningarna 

Människor har höga förväntningar på välfärdstjänster och kraven har ökat genom 

åren. Även om man kan visa att resurserna till utbildning respektive vård och 

omsorg har ökat mer än volymerna, så uttrycker människor ofta att ”det bara är 

besparingar och indragningar i skolan och äldreomsorgen”. Så när läget är sådant 

att det med stor sannolikhet kommer att behövas riktiga besparingar kan det vara 

svårt att hantera invånarnas besvikelse. Här behöver många hjälpas åt för att 

förmedla en realistisk bild av vad det är möjligt för samhället att erbjuda och på 

det sättet påverka förväntningarna.  
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Fortsatt befolkningstillväxt i Norrköping 

Norrköpings befolkning växer stadigt sedan millennieskiftet och den förväntas 

göra det även kommande tioårsperiod enligt 2020 års befolkningsprognos.  

Befolkningsutveckling i Norrköping 1968-2019, samt prognos och utblick 
2020-2029 

 
Källa: Statistiska centralbyrån respektive Norrköpings kommun, 

befolkningsprognos 2020 

Not: y-axeln börjar inte på 0 

 

Norrköping befolkning var under lång tid omkring 120 000 personer, vissa år 

ökade folkmängden medan den minskade andra år. I samband med kriget i forna 

Jugoslavien kom ett stort antal flyktingar och befolkningen ökade kraftigt 1994 

och 1995. Därefter gick folkmängden ned något igen, för att från år 2000 ha ökat 

kraftigt varje år.  

Den sista december 2019 var antalet norrköpingsbor cirka 143 200 personer. 

Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet att fortsätta att öka till 

149 900 år 2024 och till 156 400 år 2029. Det är uppenbart att det är helt andra 

förhållanden att planera för nu än vad det var före millennieskiftet.  

Befolkningsökningen har skett i hela riket och om man tittar på Norrköpings 

befolknings andel av rikets har den hållit sig ganska stabil omkring 1,4 procent 

sedan millennieskiftet. Befolkningsökningen beror till stor del på inflyttning av 

utrikes födda, i Norrköping var 20 procent av norrköpingsborna år 2019 födda i 

något annat land än Sverige. Andelen är densamma i riket totalt och ökningen 

under 2000-talet har följts åt mellan Norrköping och riket. 

I en växande kommun behövs ständigt tillskott av bostäder, arbetstillfällen, 

förskolor, skolor och äldreboenden. Men för planeringen skull är det viktigt att 

särskilt följa utvecklingen bland de yngsta och de äldsta, som är de som främst 
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använder sig av kommunala tjänster som tillhandahålls av medarbetare i 

kommunen och finansieras genom den kommunala budgeten. Speciellt för de allra 

yngsta är det också viktigt att titta på utvecklingen i olika delområden i 

kommunen, eftersom förskolor och skolor för de lägre åldrarna behöver finnas 

nära bostaden. 

Särskilt stor ökning av 80-åringar och uppåt 

Diagrammet nedan visar utvecklingen för förskolebarn 1-5 år, grundskolebarn  

6-15 år, gymnasieungdomar 16-18 år och äldre från 80 år och uppåt, alltså för de 

åldersgrupper som är stora användare av kommunala tjänster. Alla grupper 

kommer att öka i antal inom den närmaste tioårsperioden. Särskilt stor blir 

ökningen för de äldsta medan kurvan för 1-5-åringarna är ganska flack. Det är 

också den yngsta åldersgruppen som är osäkrast att göra prognoser för eftersom 

gruppen till stor del består av personer som inte är födda ännu. Mer om det går att 

läsa i kommande avsnitt ”Hur många barn kommer att födas i Norrköping?”. 

Befolkningsutveckling för vissa åldersgrupper i Norrköping 1968-2019, samt 

prognos och utblick 2020-2029 

Källa: Statistiska centralbyrån respektive Norrköpings kommun, 

befolkningsprognos 2020 

Antal barn i grundskoleålder 6-15 år har ökat kraftigt under ett antal år och var 

cirka 17 500 år 2019. Ökningen väntas fortsätta de närmaste åren upp till 18 500. 

Sedan planar ökningen ut och år 2029 väntas antalet vara 18 600 grundskolebarn. 

Det har på senare tid varit väldigt fullt i Norrköpings grundskolor och svårt att 

besätta alla lärartjänster med legitimerade lärare. En ökning med över 1 000 

elever kommer att innebära en påfrestning för grundskolan.  

När det gäller ungdomar i gymnasieålder kommer ökningen att bli kraftig de 

närmaste åren. Det fanns omkring 4 700 16-18-åringar år 2019 och antalet väntas 

öka de närmaste åren för att sedan plana ut på en nivå straxt över 6 000 ungdomar. 
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Här förväntas alltså en ökning med cirka 1 300 ungdomar i gymnasieålder under 

den närmaste tioårsperioden. Även här kommer det att bli problem bland annat 

med tillgång till legitimerade lärare. På gymnasienivå finns det ganska många 

fristående skolor, 28 procent av gymnasieeleverna går i fristående skolor. 

Den kurva i diagrammet som har mest markant ökning är den för norrköpingsbor 

som är 80 år och äldre. Det är också en grupp invånare som det är säkrare att göra 

prognos för eftersom de i liten utsträckning flyttar över kommungräns och därför i 

huvudsak redan finns i Norrköping. Kurvan har varit tämligen flack de senaste 

åren, men stiger brant enligt prognosen under tiden fram till år 2029. Från en nivå 

på cirka 7 000 personer år 2019 ökar antalet till 10 200 år 2029. Det innebär en 

ökning av de allra äldsta med omkring 3 200 personer, varav många kommer att 

behöva omfattande kommunala tjänster i form av hemtjänst eller äldreboende.  

Störst ökning i Norrköpings tätort 

Enligt prognosen med utblick kommer Norrköpings kommuns befolkning totalt 

att öka med 9 procent de närmaste tio åren. Alla åldersgrupper förväntas öka, men 

särskilt för de som är 80 år och äldre där ökningen väntas bli 44 procent, alltså 

bortemot en fördubbling. 

Befolkningsförändringen ser också olika ut i olika delar av kommunen. Allra 

störst beräknas den bli i Norrköpings tätort, en ökning med 12 procent på tio år. 

En av faktorerna som prognosen grundar sig på är byggplanerna i olika 

delområden. Eftersom både investeringar i byggande och efterfrågan på 

nybyggnation är konjunkturberoende blir det lite mer osäkert hur det kommer att 

gå när den ekonomiska situationen blir mer instabil. Ett exempel är delområdet 

Saltängen som beräknas öka från dagens drygt 600 invånare till över 3 400 om tio 

år, en ökning med 440 procent! Grunden för det är förstås utbyggnaden av Inre 

Hamnen, där det finns många aktörer inblandade som har kommit olika långt i 

sina beslut om att investera. Även nybyggnadsområdet Björkalund, söder om 

Vrinnevisjukhuset, kommer att växa kraftigt enligt prognosen, från nuvarande 360 

personer till cirka 1 300 år 2029, en ökning med 250 procent. I båda dessa 

delområden förväntas det flytta in många familjer med barn i förskole- och 

skolålder.  

Det förväntas även en befolkningsökning totalt i de övriga orterna i Norrköpings 

kommun men med blygsammare 3 procent fram till år 2029. Här sticker särskilt 

Arkösund och Svärtinge ut, med en ökning på omkring 50 respektive 30 procent 

under tioårsperioden. Även här handlar det om hur nybyggnationen kommer att 

bli. 

När det gäller delområden på landsbygden visar prognosen en ökning med  

2 procent fram till år 2029. Relativt sett väntas åldersgruppen från 80 år och uppåt 

öka kraftigast på landsbygden. Det beror förstås inte på att många äldre flyttar till 

landsbygden, utan istället på att de bor kvar där och under perioden kommer upp i 

de åldrarna.  
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Coronapandemin och medellivslängden 

Antalet avlidna under ett år påverkas av hur svår den vanliga säsongsinfluensan är 

och kommer även att påverkas av coronapandemin. I början av 2018 var det en 

besvärlig säsongsinfluensa, medan det år 2019 tvärtom var en ovanligt lindrig 

influensasäsong. Det avspeglar sig i dödstalen och även i medellivslängden, som 

år 2019 ökade i Sverige med 0,5 år för både kvinnor och män. Medellivslängden 

räknas som medelåldern på alla som har dött ett visst år. Men trots att många 

avled i början av 2018 ökade medellivslängden något även det året. Frågan är i 

vilken utsträckning som coronapandemin kommer att påverka medellivslängden. 

Eftersom ökningen av medellivslängden var ovanligt kraftig 2019 kan det bli så 

att pandemin gör att medellivslängden sänks.  

När man tittar bakåt i historien på medellivslängdens utveckling kan man se 

avvikelser för vissa år som kan kopplas till smittspridning över världen. För drygt 

100 år sedan, då pandemin Spanska sjukan härjade över världen, minskade 

medellivslängden med 8,8 år för kvinnor och 9,5 år för män. Just den pandemin 

drabbade unga personer värst och det blev höga dödstal bland unga, vilket 

påverkade medellivslängden i hög grad. De svåra influensorna Asiaten 1957 och 

Hong Kong 1968 bidrog också till kortare medellivslängd, men enbart med någon 

tiondels år. De influensorna drabbade äldre i första hand. Även coronapandemin 

är svårast för äldre personer, vilken borde innebära att medellivslängden 

visserligen kan sänkas, men troligtvis inte på något extremt vis.  

I registret Kommuninvånardata kan man följa antalet avlidna i Norrköping per 

månad, vilket visas i diagrammet nedan. Där framgår att det skiljer sig ganska 

mycket mellan åren för samma månad. Det är också tydligt att ingen av de 

ingående månaderna hade ett större antal avlidna än april 2020, se den röda linjen. 

Detta trots att det finns en underrapportering i siffran för april på grund av att den 

har hämtats ur registret vid månadsskiftet april/maj och det finns en eftersläpning 

på upp till två veckor på data. 

Antal döda per månad i Norrköping 2010-2020 

Källa: Kommuninvånardata 
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Det var alltså ovanligt många norrköpingsbor som avled i april 2020 och när man 

studerar åldersfördelningen kan man se att ökningen består av personer som var 

65 år och äldre. Coronapandemin är en förklaring till ökningen, men samtidigt 

diskuteras om att det finns risker med att det är färre personer som söker sjukvård 

för hjärt- och kärlproblem. Eftersom just hjärt- och kärlsjukdomar är vanliga 

dödsorsaker kan en minskad behandling i tidigt skede också ge en ökning av 

antalet avlidna. 
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Hur många barn kommer att födas i Norrköping? 

En viktig fråga för planeringen av bland annat förskola och skola är hur många 

barn som kommer att födas de närmaste åren. Svaret bygger dels på hur många 

kvinnor i barnafödande åldrar som bor i kommunen och dels på hur den 

summerade fruktsamheten kommer att utvecklas.  

Den summerade fruktsamheten är ett mått på hur många barn varje kvinna i 

genomsnitt skulle föda under sin livstid. För att reproducera befolkningen behöver 

det summerade fruktsamhetstalet vara omkring 2,1 barn per kvinna. År 2018 var 

fruktsamhetstalet i både Norrköping och riket bara 1,7. Oroliga tider med dålig 

ekonomi brukar resultera i låga fruktsamhetstal. Men de senaste åren har varit 

gynnsamma när det gäller konjunkturen, så det är svårt att förklara varför de har 

varit så låga. Dagens läge med coronasmittan, som påverkar framtidstron, många 

varsel på arbetsmarknaden och en förväntad lågkonjunktur, kan påverka 

fruktsamhetstalen så att de blir ännu lägre.  

När kommer barnbarnsbarnen? 

När det har fötts många personer ett visst år bildar de en topp i diagrammet nedan, 

som visar fördelningen av födelseårtal för norrköpingsborna år 2019.  

Födelseårtal för norrköpingsborna år 2019 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Omkring år 1946 var födelsetalen höga i Sverige. De så kallade 40-talisterna syns 

som en puckel till höger i diagrammet. 20 år senare ser vi en ny puckel med topp 

år 1966, då 40-talisternas barn föddes. Sedan dröjer det 24 år till nästa topp år 

1990, 40-talisternas barnbarn. Den är väldigt hög, delvis beroende på att det finns 

en inflyttning av unga vuxna till Norrköping, förutom att det föddes väldigt 

många barn år 1990 både i Norrköping och i resten av riket. Men när kommer  

40-talisternas barnbarnsbarn?
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Minskat eller uppskjutet barnafödande? 

Det finns alltså många norrköpingsbor i barnafödande åldrar, medelåldern för 

förstagångsmammor var 28,6 år 2018 i Norrköping, så man borde kunna förvänta 

sig en ny topp snart. Men ännu kan man inte se början på en puckel. Kan det bero 

på att de personer som idag är i 30-årsåldern inte vill ha barn i samma 

utsträckning som tidigare, det vill säga att det summerade fruktsamhetstalet 

kommer att minska? Eller handlar det om ett uppskjutet barnafödande, vilket då 

skulle innebära att medelåldern för förstagångsmammor skulle öka kraftigt? Den 

medelåldern har tidigare ökat kraftigt mellan generationerna, enbart under 2000-

talet var ökningen ett år i Norrköping. 

På kort sikt finns det inget som talar för en kraftig ökning av antal födda barn i 

Norrköping. Kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset rapporterar istället ett minskat 

antal väntade födslar den närmaste tiden, utifrån antalet kvinnor som är inskrivna i 

mödravården. Befolkningsprognosen för år 2020 utgår från att det summerade 

fruktsamhetstalet håller sig kring 1,7 de närmaste åren, vilket var värdet för 2019, 

för att sedan under perioden tio år framåt långsamt öka till 1,9. Den senare 

utvecklingen stämmer väl överens med Statistiska centralbyråns prognos för riket. 

Men om det handlar om ett uppskjutet barnafödande kan utvecklingen bli 

annorlunda. Så var fallet när det föddes så många barn år 1990. Då ökade 

fruktsamhetstalet i Norrköping från 1,8 barn per kvinna år 1987 till 2,2 år 1990. 

Det innebar stora påfrestningar på förskola och skola för att kunna ta hand om de 

många barnen. Det kan därför finnas anledning att, vid sidan av 

befolkningsprognosen, även skapa ett scenario där man tänker sig att utvecklingen 

blir densamma som den var 1990. 

Scenario för barnafödandet 

I diagrammet nedan visas det faktiska antalet barn 1-5 år respektive prognosen för 

2020-2029 Norrköping med en grön linje. Där framgår att antalet barn i 

förskoleålder var omkring 8 600 år 2019 och att antalet enligt prognosen först 

skulle minska något för att sedan öka i måttlig takt. Den röda linjen visar ett 

extremt scenario som utgår från att utvecklingen om fruktsamhetstalen skulle följa 

hur det såg ut kring år 1990. Det innebär ett scenario för uppskjutet barnafödande.  



16 (26) 

Antal 1-5-åringar i Norrköping 

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, befolkningsprognos 

2020 och extremt scenario för fruktsamhetstal 

Det extrema scenariot visar på att antalet 1-5-åringar skulle kunna hamna på 

10 000 år 2026 istället för prognosens cirka 9 000. Prognosen är det säkraste som 

vi kan använda i planeringssammanhang, men samtidigt måste vi vara beredda på 

att det kan komma att behövas upp till 1 000 fler förskoleplatser än vad vi enligt 

prognosen tänker oss. Med nuvarande avdelningsstorlekar och personaltäthet 

skulle det innebära ett 80-tal ytterligare förskoleavdelningar än vad vi planerar för 

enligt prognosen och 200 fler medarbetare i förskolan. Och det tar mycket längre 

tid att bygga förskolor och utbilda personal än vad det tar att producera en 

ettåring.  

Fakta om summerat fruktsamhetstal och ålder för barnafödande 
Det summerade fruktsamhetstalet ställer antalet födda barn i relation till antalet kvinnor 
i barnafödande åldrar och måttet avser benägenheten att föda barn ett visst år eller en 
viss period. Måttet anger det antal barn kvinnor skulle få i genomsnitt under hela sitt liv 
om fruktsamheten förblev densamma som under det år för vilket beräkningen görs. Det 
antal barn som exempelvis alla 25-åringar föder ett visst år sätts i relation till antalet 25-
åriga kvinnor och åldersspecifika fruktsamhetstal beräknas. Det summerade 
fruktsamhetstalet erhålls genom att lägga ihop samtliga åldersspecifika fruktsamhetstal. 

Medelåldern för mammor som fick sitt första barn var år 2018 28,6 år i Norrköping. I 
riket var den högre, 29,4 år. Medelåldern totalt för mammor som födde barn år 2018, 
det vill säga oberoende av vilket barn i ordningen som det handlade om, var 29,4 år i 
Norrköping och 31,0 år i riket. Norrköpingsmammor är alltså lite yngre än genomsnittet i 
Sverige. 
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Organisering av välfärdssektorn 

Under många år har det diskuterats hur välfärdssektorn ska organiseras. Hur ska 

den regionala nivån se ut, vilket ansvar ska staten ha, hur ska kommunerna klara 

sina uppdrag? Alla kommuner har samma uppdrag att leverera tjänster till sina 

invånare oavsett storlek på kommunen och de har samma lagstiftning och 

regelsystem att följa. Men förutsättningarna skiljer sig naturligtvis mellan de 290 

kommunerna. Den minsta kommunen till invånarantalet är Bjurholm i 

Västerbotten med 2 408 invånare, den största är Stockholm med 974 073 

invånare. Norrköping med sina 143 171 invånare är den nionde största kommunen 

i Sverige. Hälften av alla svenska kommuner har färre än 16 000 invånare. De 

mindre landsbygdskommunerna har ofta en äldre befolkning. Medelåldern i 

Stockholm är 39,2 år, i Norrköping 40,7 och i Bjurholm 46,5 år.  

Åldersfördelning 2019 i Stockholm, Norrköping och Bjurholm 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Diagrammet ovan visar även åldersfördelningen i de tre kommunerna. Där ser 

man att kurvan för Bjurholm hoppar mycket upp och ned mellan åldersgrupperna, 

vilket beror på att det är så få invånare som andelarna är beräknade på. Men 

framför allt ser man att Stockholm har en mycket hög andel kommuninvånare som 

är i yrkesverksam ålder, med en hög topp kring 30 år. I Bjurholm ligger toppen 

istället bland de äldre invånarna, som är i pensionsålder. Norrköping ligger någon 

stans mitt emellan de båda andra kommunerna.  
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Ansvarskommittén föreslog storregioner 

Ett stort arbete med att utreda samhällets organisering gjordes redan av den 

parlamentariskt tillsatta Ansvarskommittén, som i sitt slutbetänkande år 2007 

bland annat föreslog storregioner, ändrad geografisk indelning av statlig 

verksamhet, uppmuntran till sammanslagning av kommuner etcetera. Nu, i 

samband med  att de ekonomiska svårigheterna inom välfärdssektorn har blivit 

tydliga, har diskussionerna blivit mycket aktuella.  

Konjunkturrådet om kommunernas framtid 

Konjunkturrådets rapport 2019 har titeln ”Kommunernas framtid”. Forskarna som 

har författat rapporten diskuterar i den om hur mindre landsbygdskommuner ska 

klara det kommunala uppdraget i framtiden, men man förespråkar inte en 

sammanslagning av kommuner. Däremot anser forskarna att ansvaret för väl 

avgränsade områden, till exempel skola, kan flyttas från små kommuner med 

bristande kapacitet antingen till staten, regionen eller till en större grannkommun. 

Om det genomfördes skulle det alltså innebära att svenska kommuner kan ha olika 

uppdrag, så kallade asymmetrisk ansvarsfördelning. Andra förslag är att begränsa 

de riktade statsbidragen till förmån för generella och att uppmuntra kommunerna 

till ökad samverkan över kommungränser. 

Kommunutredningen föreslår frivillig kommunsammanläggning 

Den parlamentariskt tillsatta kommunutredningen kom i februari 2020 med sitt 

slutbetänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. 

Där finns ett antal förslag som, om de realiseras, kommer att förändra 

organiseringen av det kommunala uppdraget. 

Utredningen konstaterar att polariseringen ökar mellan olika kommuner när det 

gäller befolkningsstorlek, tillgång till medarbetare med rätt kompetens och de 

ekonomiska förutsättningarna. Man föreslår strategisk samverkan i mer fasta 

kommunkonstellationer som sedan kan ligga till grund för eventuella frivilliga 

kommunsammanläggningar. Förslaget innehåller statsbidrag för att genomföra 

detta samt att staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför 

kommunsammanläggningar.  

Samtidigt konstaterar kommunutredningen att det är svårt att se att 

sammanläggningar ger upphov till kostnadseffektiviseringar inom de stora 

kommunala verksamheterna, det vill säga förskola, skola och äldreomsorg. Skälet 

till det är att sådan verksamhet bedrivs lokalt, nära eller till och med i 

kommuninvånarens bostad. Exempel i nutid från Danmark har inte heller visat på 

några sådana vinster med kommunsammanslagning.  

I Norge, Finland och Danmark har man kommit fram till att det krävs minst 

20 000 invånare för att en kommun ska vara robust och effektiv. Av Sveriges 

kommuner har 58 procent färre än 20 000 invånare och i Östergötland gäller det 

åtta av de tretton kommunerna. Det är bara Finspång med cirka 21 900 invånare, 

Mjölby med 27 800, Motala med 43 700, Norrköping med 143 200 och Linköping 

med 163 100 invånare som är större än 20 000.  
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Senast som det genomfördes kommunsammanslagningar i Sverige var i början av 

1970-talet då det bildades så kallade blockkommuner. Då skapades Norrköpings 

kommun genom sammanslagning av Norrköpings stad, Kolmården, Kvillinge, 

Skärblacka och Vikbolandet.  

Trots att kommunerna i princip har självstyre styr staten kommunernas 

verksamhet på många sätt, ibland på en mycket detaljerad nivå. De riktade 

statsbidragen ha ökat betydligt mer under senare år än de generella. Statskontoret 

redovisar i rapporten ”Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och 

regioner 2019” att det år 2019 fanns 165 riktade statsbidrag, det vill säga att de 

måste användas till ett visst ändamål. Statskontoret konstaterar också att staten 

styr kommuner och regioner inom i princip alla politik- och utgiftsområden, men 

att den statliga styrningen under 2019 var tydligt koncentrerad till 

utbildningsområdet och vård- och omsorgsområdet. 

Kommunutredningen föreslår att det ska bli färre riktade statsbidrag, vilket lämnar 

en större frihet till kommunerna att genomföra verksamhet på ett sätt som passar 

dem och deras kommuninvånare. Det skulle enligt förslaget tas ett riksdagsbeslut 

om en statsbidragsprincip som innebär att staten primärt ska använda andra sätt än 

riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.  

Utredningen anser att det behövs en bred översyn av det kommunalekonomiska 

utjämningssystemet för att ge kommunerna likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar. Det har nyligen gjorts en justering av utjämningssystemet, som 

medförde minskade intäkter för Norrköpings kommun, för att stärka ekonomin för 

de små landsortskommunerna. Men kommunutredningen anser alltså att det 

behövs ytterligare åtgärder.  

Om förslagen i Kommunutredningen genomförs kan de påverka Norrköpings 

kommun, som är en av de större kommunerna i Sverige, både när det gäller 

organisering av kommunal verksamhet och finansieringen av den. 

Läs mer 
Sveriges Kommuner och Regioner (då Sveriges Kommuner och Landsting): Vägval för 
framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030, 2018 
Statistiska centralbyrån: Sveriges framtida befolkning 2020-2070, Statistiska 
meddelanden, april 2020 
Statistiska centralbyrån: Så har kriser påverkat medellivslängden, nyhet april 2020 
Statistiska centralbyrån: Nedåtgående trend i barnafödandet, artikel 2018  
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 
Eva Mörk, Gissur Ó Erlingsson, Lovisa Persson: Kommunernas framtid, Konjunkturrådets 
rapport 2019 
Statskontoret: Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2019  
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8 
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Inledning 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret ansvarar för försörjningsstöd och 

annat bistånd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsinsatser, 

samhällsorientering, bosättningslagen, budget- och skuldrådgivning samt 

vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola. Vår verksamhet bidrar till att skapa 

förutsättningar och möjligheter till människor och där vägen till egen försörjning 

ska vara så kort som möjligt. 

Kontorets verksamhet är beroende av en rad olika faktorer och vi har valt att 

särskilt lyfta fram; konjunkturläge och arbetslöshet, nyanlända till kommunen 

samt riksdags- och regeringsbeslut. 

Sammantaget ser vi stora behov av nämndens samtliga verksamheter den 

kommande perioden. Inte minst av att den förväntade lågkonjunkturen med 

stigande arbetslöshet påskyndats av den pågående pandemin. 

 

Regeringens olika krispaket för att mildra effekterna av Covid-19; förstärkt 

arbetslöshetsförsäkring, förstärkningar till Arbetsförmedlingen och 

arbetsmarknadspolitiska insatser samt satsningar inom regionalt yrkesvux, innebär 

ökade krav och behov av våra olika verksamheter. 

 

Det pågår också ett antal utredningar som på ett eller annat sätt kommer att ställa 

nya krav på våra verksamheter.  
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Konjunkturläget och arbetslöshet 
Redan innan covid-19 var prognosen från bland andra regeringen, 

Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att Sverige var på väg mot en 

lågkonjunktur och en stigande arbetslöshet. 

De svaga grupperna som står längre ifrån arbetsmarknaden; kortutbildade, 

individer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga, 

utomeuropeiskt födda och äldre arbetssökande över 55 år förväntas öka i takt med 

en stigande arbetslöshet. Den största utmaningen Arbetsförmedlingen pekat på är 

en stigande långtidsarbetslöshet. I en lågkonjunktur blir konkurrensen om 

arbetstillfällen stor och minskar möjligheterna att få till stånd anpassade 

arbetsuppgifter för anställningar med stöd.  

Covid-19 kommer att påverka den svenska ekonomin hårt. I regeringens prognos 

från mars spås en lågkonjunktur med BNP-ras som kan jämföras med 

finanskrisen, en fallande sysselsättningsgrad och en stigande arbetslöshet. 

Återhämtningen av den svenska ekonomin förväntas pågå under några år.  

Konjunkturinstituts prognos menar att en synnerligen djup lågkonjunktur står 

inför dörren, men också att uppgången av arbetslösheten mildras av regeringens 

krispaket. 

 

Arbetslösheten i Norrköping är högre än riket, men under de två senaste åren har 

skillnaden minskat något. Andelen långtidsarbetslösa uppgår till drygt 50 procent. 

Baserat på antagandet att utvecklingen av arbetslösheten är liknande i Norrköping 

som i riket förväntas arbetslösheten att öka de närmsta åren, inklusive andelen 

långtidsarbetslösa.    

 

Grafen nedan visar utvecklingen av antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd, 

BNP-gapet och arbetslösheten i Norrköping sedan 1996. När kurva för BNP-gapet 

är negativ indikerar det en lågkonjunktur och när det är positiv indikerar den en 

högkonjunktur. Som synes i grafen avlöses konjunkturerna med 7- års intervaller. 

Vi var innan Covid-19 i slutet av en högkonjunktur  
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Politiska satsningar för att mildra effekterna 

För att lindra konsekvenserna av covid-19 på arbetsmarknaden har regeringen 

föreslagit en rad åtgärder bland annat; tillfälligt stärkt arbetslöshetsförsäkring, 

ökade medel till arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska insatser samt 

satsningar på yrkesutbildningar 

Riksdagen har beslutat om en tillfälligt förstärkta arbetslöshetsförsäkring som 

innebär att det ska krävs färre arbetade timmar för att ha rätt till A-kassa. Den 

sökande får också tillgodoräkna sig tre månader för varje månad personen har 

varit medlem. Dessutom höjs ersättningen för de första 100 dagarna. Beslutet 

gäller från och med 13 april till och med 3 januari 2021.   

Arbetsförmedlingen utökar sina utbildningsplatser med befintliga 

utbildningsleverantörer för att möta ökat behov i samband med varsel och 

uppsägningar. Utöver utökning av medel för arbetsmarknadspolitiska insatser har 

regeringen beslutat att förlänga maxtiden för extratjänster och nystartsjobb 

tillfälligt under 2020, 

Regeringen har bland annat föreslaget satsningar på regionalt yrkesvux med 700 

miljoner kronor och att kravet på att kommuner satsar lika mycket själva tas bort 

för 2020. Detta för att möjliggöra för de personer som riskerar att bli arbetslösa att 

utbilda sig, vidareutveckla sig inom sin bransch eller påbörja en ny yrkesbana.  

Konsekvenser för kontorets verksamheter 

Konjunkturläget och den efterföljande arbetslösheten påverkar det allmänna 

behovet av stöd från nämndens olika verksamheter. I och med Covid-19, med 
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fallande sysselsättningsgrad och stigande arbetslöshet, kommer behovet av stöd 

och olika insatser tidigare än beräknat.  

 

Med anledning av Covid-19 har rekordmånga varslats om uppsägning. Krispaket 

har tagits fram i syfte att stötta näringslivet och den enskilde. Hotell- och 

restaurangbranscher har särskilt drabbats. Det kommer att innebära ett ökat tryck 

på vuxenutbildning för omskolning då branscher som idag har haft stora 

rekryteringsbehov nu förflyttas till andra branscher.  

 

De satsningar regeringen föreslår inom regional yrkesvux är positiva. Det finns 

vissa osäkerheter ändå vad gäller finansieringen. Eftersom vuxenutbildning är 

kontinuerlig och vi har antagning vid fem tillfällen och man antas till program 

som ofta är längre än ett år, behöver vi säkerställa att finansiering för de elever 

som antas under året medföljer till nästkommande år. 

  

Vi gör bedömningen att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka mer än 

tidigare bedömningar, vilket kommer påverka våra möjligheter att nå 

måluppfyllelsen att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och att andelen 

långtidsarbetslösa ska minska jämfört med 2019. 
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Mottagande och integration av 
nyanlända 
I Migrationsverkets prognos från februari  2020  är bedömningen att mellan  

18 000 och 28 000 kommer att ansöka om asyl de kommande åren. Verket 

planerar för 23 000 asylsökande per år. Med det antagandet och baserat på 

myndighetens tillgängliga anslagsmedel bedöms antalet mottagna i kommunerna 

minska de kommande åren.  

Antalet mottagna i Norrköping har successivt minskat sedan 2016 då 1 395 

nyanlända kom till kommunen. 2019 kom 242 personer till kommunen. Merparten 

av de mottagna är från EBO, vilket innebär att för 2020 är Norrköpings 

anvisningstal 0. Den grupp som ökat mest de senaste två åren är anhöriga. Under 

en period utgjorde ungdomar en större andel av gruppen, men senaste året består 

guppen åter av 2/3 vuxna. 

Migrationspolitiken i statsbudgeten 

Reglerna för EBO-systemet har ändrats så att asylsökande som flyttar till områden 

med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning. 

Syftet är att få till ett mer socialt hållbart mottagande. Norrköping är en av de 32 

utpekade kommunerna med områden där det finns socioekonomiska utmaningar.  

Riksdagen beslutade att utöka från och med  1 februari 2020 ska kommunerna i 

erbjuda minst 100 timmar samhällsorientering istället för som tidigare minst 60 

timmar. Syftet med samhällsorientering är att det ska underlätta de nyanländas 

etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grundläggande förståelse för 

det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.  

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska ta ställning till utformningen av den 

framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är 

långsiktigt hållbar. Kommittén ska bland annat ta ställning till om asylsökande 

som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som 

huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd samt 

om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och hur ett sådant krav då 

bör utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2020. 

Konsekvenser för kontorets verksamheter 

Prognosen över nyanlända till kommunen visar på en minskning de kommande 

åren. Det skulle innebära att behovet av SFI-platser minskar över tid, men inte i 

samma takt som antalet kommunmottagna nyanlända minskar. Det beror på att det 

under en tid varit ett högt tryck på SFI samt att det varit kö till utbildningen. Det 

bedöms därför att minskningen av antalet platser inte kommer att ske förrän i 

slutet av perioden. 

Utbildningsbakgrunden hos de vuxna kommunmottagna har varit relativt stabil 

under de senaste åren och det beräknas finnas ett fortsatt högt utbildningsbehov 

hos målgruppen även om kommunmottagandet beräknas minska. Kostnaderna för 
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det beräknas återfinnas inom ramen för utbildningsplikten, men även genom det 

vidareutbildningsbehov som målgruppen har för att komma i egen försörjning.  

Prognosen framöver är ett minskat behov av samhällsorientering med anledning 

av den förväntade minskningen av kommunmottagandet. Däremot ställs det krav 

på att kommuner från och med 2020 erbjuder minst 100 timmar 

samhällsorientering. Staten finansierar utökningen av antalet timmar genom att ta 

bort den grundersättning om fem prisbasbelopp alla kommuner erhållit. 
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Riksdags- och regeringsbeslut 
Ökade kostnader med anledning av höjd riksnorm 
Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 

konsumtionsundersökningar och beslutas för varje kalenderår av regeringen. 

Utöver specifika politiska förändringar så som kompensation för borttagande av 

fritidspengen och justering för höjning av barnbidraget, har riksnormen de senaste 

åren följt utvecklingen av prisbasbeloppet. Med anledning av det utgår den 

prognosticerade utvecklingen av riksnormen utifrån den prognosticerade 

utvecklingen av prisbasbeloppet. Riksnormens samtliga poster för ekonomiskt 

bistånd prognosticeras att räknas upp med 1,9 procent 2021, vilket, allt annat lika, 

motsvarar en kostnadsökning på cirka 4 miljoner kr.  

Språkplikt ställer krav nya former inom vuxenutbildning 

Som ett av  januariöverenskommelsen har promemorian  Språkplikt – deltagande i 

grundutbildning i svenska rätt för försörjningsstöd (S2019/05353/FST) tagits 

fram. Förslaget i promemorian är att det införs ett tillägg till i 4 kap.1§ 

socialtjänstlagen (2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta i 

grundläggande svenska för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Syftet 

med den så kallade språkplikten är att tydliggöra vikten av att delta i 

språkundervisning för att på så sätt förbättra möjligheten att få ett arbete och 

etableras i Sverige. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.  

Vid ett införande av språkplikt för rätt till försörjningsstöd faller det sannolikt 

inom ramen för den reguljära utbildning som kommunen har ansvar för. Det kan 

leda till att fler särlösningar måste tas fram för att möjliggöra språkundervisning 

för personer som på grund av bristande progression inte längre kan läsa inom SFI.   

Det skulle även kunna innebära minskade kostnader för ekonomiskt bistånd 

genom avslag.  

 
Framtida förändringar av arbetslöshetsförsäkringen kan leda till både 
minskade och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd 

Den pågående utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på 

inkomster (2018:8) har i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för 

arbetslöshetsförsäkringen, där dagens arbetsvillkor kan ersättas av villkor som 

grundar sig på tidigare inkomster. Syftet är att fler ska kvalificera sig för att ta del 

av försäkringen. Utredningen ska vara klar senast den 31 januari 2020. 

 

Samtidigt fastslår januariöverenskommelsen att arbetslöshetsförsäkringen ska 

reformeras i linje med en flexicuritymodell, så att försäkringen öppnas för fler 

som arbetat och baseras på inkomst, men samtidigt trappas ned samt fasas ut i takt 

med arbetslöshetens längd.  

 

Så som arbetslöshetsförsäkringen är utformad i nuläget är det många klienter på 

ekonomiskt bistånd som inte kvalificerar sig för att ta del av den. Skulle 

försäkringen omfatta fler skulle det därför innebära minskade kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Samtidigt kan lägre ersättningsnivåer leda till att nya grupper, 
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som inte är i behov av ekonomiskt bistånd i nuläget, inte längre kan försörja sig 

själva.  

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola kan innebära svårigheter att styra det lokala utbudet.  

Utredningens uppdrag är att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan 

planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 

Syftet är bland annat att trygga kompetensförsörjningen, effektivisera 

resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av 

utbildningar av hög kvalitet. Utredningen lämnar sin redovisning den 1 juni 2020. 

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (KLIVA) kommer att ställa nya krav. 

KLIVA- utredningen  har fått tilläggsdirektiv och förlängd uppdragstid. Man 

utreder idag behovet av förändringar när det gäller SFI och SFI i kombination 

med annan utbildning. Utredaren ska nu även bl.a. föreslå hur huvudmännens 

styrning och ledning kan förbättras inom SFI, hur huvudmännens ansvar för det 

systematiska kvalitetsarbetet kan förtydligas och förbättras och hur 

huvudmännens möjligheter att kontrollera verksamhet som utförs på entreprenad 

inom SFI kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020. 

Komvuxutredningen kommer att ställa nya krav på verksamheten 

En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) eller 

komvuxutredningen hade till syfte att undersöka behovet av förändringar i 

regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen gällande kommunal 

vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). 

Slutbetänkandet presenterades den 3 september 2018.  

Den 31 januari lämnades lagrådsremissen Komvux för stärkt 

kompetensförsörjning. I remissen föreslås att målformuleringen för komvux i 

skollagen ska kompletteras med två mål så det framgår att utbildningen ska utgöra 

en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och 

ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Målformuleringarna 

tillsammans med att särvux bli en del av komvux föreslås gälla från och med 1 

juli 2020.  

I remissen föreslås att urvalsreglerna ändras. Förslaget är att de med störst behov 

av utbildning prioriteras. Det innebär att inte bara de med minst utbildning 

prioriteras som med dagens regler, utan även arbetslösa och vuxna som behöver 

växla yrke eller bransch prioriteras vid urval till utbildningen. Det föreslås träda i 

kraft 1 juli 2021. Vid samma tidpunkt föreslås att komvuxarbetet ska ersätta 

gymnasiearbetet i komvux 

Vidare föreslås en förenklad betygsskala i delar av komvux träda i kraft 1 januari 

2022. 
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Framtidens socialtjänst kan leda till ökade kostnader 

Den 1 juni 2020 lämnar utredningen Framtidens socialtjänst sin slutredovisning. 

Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet 

med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 

möjligheter och rättigheter. Utredningen lämnade i april 2018 på eget initiativ ett 

delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 

2018:32). 

Socialtjänsten är idag en ramlag, vilket innebär att det finns utrymmen för 

tolkningar av lagen. Beroende på hur den nya lagen formuleras kommer den att bli 

olika kostnadsdrivande. 

Utredning för ett mer ändamålsenligt regelverk för sjuk- och 
aktivitetsersättning 

Regeringen har tillsatt en utredning (dir 2020:31) för att få till ett mer 

ändamålsenligt regelverk i sjuk – och aktivitetsersättning och för förmåner vid 

rehabilitering. Utredaren ska bland annat utreda villkoren för sjukersättning och 

aktivitetsersättning och hur regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, 

uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan 

göras mer förutsebart och enklare för både den försäkrade och Försäkringskassan. 

Uppdraget ska redovisas senast den 20 juli 2021. 

Digitalisering av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning 

Statens skolverk ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av en 

digitalisering av nationella prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (sfi) samt inrättande av uppgiftsbanker för de nationella proven inom 

sfi och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I uppdraget ingår att utreda 

kostnader för inrättandet av uppgiftsbanker. Ekonomiska konsekvenser av 

förslagen ska redovisas och beräknas för stat, kommuner och landsting. Om 

förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de konsekvenser och de 

särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § 

regeringsformen). Uppdraget ska redovisas till regeringen 

(Utbildningsdepartementet) senast den 26 februari 2021. 
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Ekonomi- och 
styrningsavdelningen
Planeringsförutsättningar för lokaler 

Kommunen har under senare år haft en betydande befolkningstillväxt och antalet 

invånare förväntas fortsätta öka. Den förväntade demografiska utvecklingen i hela 

landet och i Norrköping innebär ett ökat antal yngre personer och ett ökat antal 

äldre personer. Denna utveckling berör i väsentlig grad den primära kommunala 

verksamheten och kommer innebära mycket stora utmaningar gällande 

lokalplanering och lokalförsörjning i framtiden. De verksamheter som framförallt 

kommer påverkas i stor omfattning är utbildningslokaler och lokaler inom Vård 

och Omsorg.  

För att skapa goda förutsättningar att möta utmaningen i framtiden är det 

nödvändigt med ett mycket nära samarbete med de berörda kommunala kontoren 

för att bearbeta och tolka befolkningsstatistik, samordna behov och utreda 

lämpliga lokaliseringar av framtida lokaler. Att så långt det är möjligt kunna 

kvalitetssäkra den skattade volymutvecklingen i framtiden för de stora 

kommunala verksamheterna är viktigt och skapar därmed bättre förutsättningar att 

balansera utbudet mot efterfrågan av lokaler i nutid och i framtid. 

En viktig förutsättning är att i tidiga skeden avsätta tillräckligt med mark för den 

kommunala servicen i samhällsbyggnadsprocessen. Vid planeringen av nya 

bostadsområden bör avsättning göras för relativt ytkrävande kommunal service 

såsom exempelvis förskolor och grundskolor. Väl tilltagna ytor i 

utbyggnadsområden möjliggör även för att täcka upp eventuella behovsbrister i 

närliggande områden och att det skapar förutsättning att i framtiden expandera 

inom fastigheten genom tillbyggnad om behov uppstår.   

Ianspråktagande av kommunal mark för kommunal service har oftast en 

alternativanvändning för andra ändamål vilket kan medföra en viss ”konkurrens” 

eller åtminstone olika uppfattning om hur marken på bästa sätt ska nyttjas i en 

framtid. Det är slutligen ett politiskt ställningstagande i samband med beslut om 

detaljplan men för att underlätta och tydliggöra detta i ett tjänstemannaperspektiv 

skulle riktlinjer behöva utarbetas som kan underlätta hanteringen och 

prioriteringen i tidiga skeden. 

Planeringsförutsättningar 



  2 (3) 

  

 

Kommunen kommer fortsätta att expandera och nya bostadsområden planeras i 

stadens ytterområden. I innerstaden kommer förtätning genom bostadsbebyggelse 

fortsätta där det är möjligt. Att tillgodose den ökade efterfrågan på lokaler i 

innerstaden är annorlunda än för nya bostads-områden i ytterområden. Tillgången 

på tomter är mer begränsat och den befintliga stads- och gatubilden ställer andra 

krav på var lokalisering kan vara möjlig. Beskrivning av geografiska 

utvecklingsområden för bostadsutveckling inom kommunen finns beskrivet i den 

av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen som visar strategin för att möta 

behovet fram till och med 2035.  

Gällande anskaffning av framtida förskolor och grundskolor i ”stadsmiljön” med 

begränsade förutsättningar är det sannolikt nödvändigt att undersöka innovativa 

lösningar avseende lokalytor, funktioner, byggtekniska lösningar och även hur 

lärandet ska bedrivas för att nya lösningar ska vara möjliga att genomföra. Den 

stora utmaningen för framförallt förskolorna kommer då att vara begränsningen av 

utemiljöns storlek.  Ett alternativ som kan undersökas i samband med analys av 

lokalisering är om förskolor och grundskolor kan placeras i anslutning till 

parkområden för att komplettera barnens och elevernas utemiljö. Innovativa 

möjligheter måste undersökas. 

Den långsiktiga lokalplaneringens syfte är i huvudsak att säkerställa det framtida 

behovet av lokaler för den primära kommunala verksamheten och därmed 

uppfylla det kommunala ansvaret. En annan dimension är att betrakta framtida 

verksamhetslokaler utifrån perspektivet att kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. Vi vet idag att det kommer vara en mycket stark konkurrens om den 

arbetsföra befolkningen i framtiden, vilket leder till frågan i vilken omfattning 

lokalernas beskaffenhet och lokalisering kan/ska vara ett verktyg som påverkar. 

Sannolikt kommer arbetspendlingen att öka på grund av bättre och framförallt 

snabbare transportsystem i regionen.  

Den framtida stadsdelsutvecklingen av Butängen, inre hamnen och resecentrum 

innebär att kommunal service kommer lokaliseras i dessa områden. Förutom 

etablering av lokaler för den primära verksamheten i området är det praktiskt 

möjligt att även etablera andra administrativa kommunala verksamheter (kontor) 

som framförallt är föremål för extern konkurrens i sin rekrytering och som inte är 

bundna till en geografisk placering i sitt uppdrag. Detta är ett intressant vägval 

inför framtiden och kunskapen om i vilken omfattning vi får problem att rekrytera 

kompetent personal och hur viktig lokalisering av arbetsplatsen är hos den 

arbetsföra befolkningen är en strategisk fråga som behöver få ett svar. 

Framtidens lokalexpansion på grund av den demografiska utvecklingen uppstår i 

huvudsak, som tidigare nämnts, inom de stora verksamheterna utbildning och vård 

och omsorg. Utökning av lokaler i form av nyinvesteringar, ombyggnader och 

inhyrningar leder till att lokalkostnaderna andel av verksamhetens totala kostnad 

ökar över tiden.  
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I framtida planering finns dessutom en uttalad strategi att succesivt avveckla en 

stor del av de paviljonger som finns inom utbildningsverksamheten och ersätta 

dessa med permanenta byggnader. 

Utifrån det perspektivet att lokalkostnaderna ökar är det nödvändigt att 

verksamheterna tillsammans med ekonomi och styrningsavdelningen och Norrevo 

fastigheter AB fortsätter det arbete som påbörjats att vidta en översyn av de 

lokalprogram och andra styrdokument som nu ligger till grund för den framtida 

lokalanskaffningen. Inriktningen av översynen är att finna åtgärder eller 

förändringar inom lokalernas funktion, areamått, kvalité och byggtekniska 

faktorer som leder till lägre lokalkostnader för verksamheten. Föreslagna åtgärder 

måste värderas mot hur det påverkar verksamheternas möjlighet till 

måluppfyllelse. 

  

Kommunfullmäktige lämnade i samband med budget 2019 ett uppdrag till 

kommunstyrelsen att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan. 

Lokalförsörjningsplanen färdigställdes under hösten 2019 och visar behovsbilden 

fram till och med 2027. Lokalförsörjningsplanen kommer att uppdateras årligen. 

Planen visar på kort och lång sikt förutsättningar för att med god framförhållning 

planera och strukturerar kommunens behov av verksamhetslokaler. Grunden i 

lokalförsörjningsplanen är de behov som signaleras från den kommunala 

verksamheten, oavsett om det är behov som uppstår på grund av demografiska 

förändringar eller behov som uppstår utifrån andra parametrar än demografi.  

Genom att låta verksamhetsnämnderna besluta om de underlag som ska ligga till 

grund för lokalförsörjningsplanen så kommer nämnderna att ges möjlighet att 

beakta lokalerna som en del av sitt verksamhetsansvar. Nämndernas samlade 

behov av lokaler är bearbetade och sammanställda i lokalförsörjningsplanen, och 

ligger till grund för kommunens samlade investeringsbudget vad gäller lokaler.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en utmaning i det framtida 

arbetet att tidigt planera för avsättning av tillräckligt med tomtmark och 

framtagande av detaljplaner i rätt tid.  

Byggmarknaden rent generellt i Norrköping förväntas vara lägre än tidigare år på 

grund av den pågående pandemin. De nya förutsättningarna kan ekonomiskt 

gynna Norrköpings kommun då det ökar konkurrensen hos anbudsgivare som 

lämnar anbud för kommunala byggprojekt och därmed lämnar lägre anbud för 

kommunens byggprojekt. Det kommer också att skapa arbetstillfällen för 

framförallt lokala entreprenörer och konsulter inom byggbranschen.  

Den fortsatta investeringsvolymen är fortfarande hög och behovet av 

verksamhetslokaler är stort. 

 



 

 

 

HÄR SKRIVER DU NAMN PÅ DIN ENHET 
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Faktorer som påverkar framtida 
verksamhet  
 
I princip använder alla svenskar sin mobil och eller dator för att surfa på internet och 
utföra sina ärenden den vägen. Det digitala utanförskapet minskar men som kommun 
behöver vi beakta att alla inte är digitala utan fortfarande är beroende av andra 
information- och kommunikationsvägar. Sammantaget handlar det omräknat om drygt en 
miljon svenskar som lever i ett digitalt utanförskap. För Norrköpings kommun är  
kontaktcenter en viktig del för dessa människor att få hjälp och stöd i en digital vardag 
som blir allt större. Fler människor känner sig också övervakade på internet och har en 
stor oro för informationspåverkan och digital kartläggning av användarmönster speciellt 
på  Google och Facebook –  att det ska inkräkta på deras personliga integritet på nätet. 
Därför  har människor blivit mer restriktiva med att dela andras inlägg på sociala medier 
och överlag tycks användandet av sociala medier börja plana ut. 
 
Tack vare digitaliseringen har den offentliga förvaltningen stora möjligheter att skapa 
effektivitetsvinster och därmed spara pengar för skattebetalarna, att skapa stora 
miljövinster i form av minskad pappersförbrukning och att ge ökad service för 
medborgarna genom ökad tillgänglighet, snabbare processer etcetera. För en kommun 
handlar det om att arbeta i processer som både beaktar utifrån-och innefrån 
perspektivet. Har man gjort det så har man uppnått effektivitetsvinster både för 
besökaren och organisationen.  
Våra barn och unga använder inte samma plattformar och inte heller webbplatser i den 
utsträckning som de uppbyggda för. Det här ställer stora krav på närmaste framtiden om 
hur en kommun ska presentera sin information och kommunikation. De är på snapchat, 
youtube, instagram, spotify, tik-tok, whatsapp med flera. Därför behöver vi som kommun 
också anpassa kommunikation och i vissa fall ställa om den helt.  

Lagstiftning  
De senaste åren har det tillkommit fler lagar och förordningar som behöver 

beaktas. GDPR  har inneburit bättre kontroll men också vissa utmaningar i 

kommunikationsavdelningens arbete med exempelvis bilder, fotografering och 

rörlig bild. Som myndighet ska vi följa webbdirektivet. Det handlar om att 

utforma webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så 
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långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis 
sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga 
och robusta. 
 

 

Den tekniska utvecklingen 

Sociala medier 

Sociala medier är idag en viktig del av informationens väg till invånarna i 

kommunen. Kommunen är representerad på Facebook, instagram, LinkedIn, 

twitter. 

Statistik för sociala medier och våra webbar (siffror från 2019): 

 Antal besökare: 

 norrkoping.se: 838 686 st 

 upplev.norrkoping.se:181 651 st 

 inre hamnen:19 313 st 

 letscreate.norrkoping.se: 60 997 st 

 intranät:132 092 st 

 

 Antal besökare: 

 Facebookkanaler: 65 093 st 

 Instagram: 13 262 st 

 LinkedIn: 8122 st 

 Twitter: 3535 st 

 

Webbplatser 
Norrköpings kommun förvaltar i dag 22 st webbplatser som ska vara tillgängliga, 

ha relevant uppdaterad information och följa webbdirektiven och övrig 

lagstiftning. Kraven på användarfunktioner och information ökar på grund av den 

digitala transformationen och behöver beaktas i framtiden.  

 

Norrköpings kommuns kontaktcenter 
Kommunikationsavdelningen driver vårt kommungemensamma kontaktcenter. 

Det innebär att kommuninvånare, företagare och besökare som väljer att kontakta 

Norrköpings kommun via kontaktcenter kommer att få ett personligt svar inom 24 

timmar, räknat under vardagar. Verksamheten utökas kontinuerligt med nya 

uppdrag från kommunens verksamheter och ökar nöjdheten hos våra invånare. 

Under 2019 mottog man ca 499 000 ärenden.  
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Samverkan BID - Business Improvement District 

BID är en samverkan mellan flera parter för stadsutveckling i ett geografiskt 
avgränsat område. BID finns i många länder. Man har en gemensam förankrad 
vision, målbild och affärsutvecklingsplan med tillhörande finansiering och 
processen pågår i ungefär tre till fem år. BID-modellen (Business Improvement 
District) fokuserar på platsutveckling i samverkan mellan stadens offentliga och 
privata intressenter. De offentliga och privata intressenterna samverkar för att 
tillsammans skapa trygghet, liv och rörelse för människor som bor, verkar och 
besöker det utvalda BID-området.   
Syftet är en målinriktad affärsutvecklingsplan för staden Norrköping för att locka 
fler människor, skapa nya arbeten och genera mer pengar till platsen. 

Fokusområden 

 Fokusområde 1 - Varumärke 

 Fokusområde 2 - Utbud 

 Fokusområde 3 - Platsen 

 Fokusområde 4 - Tillgänglighet 

 Fokusområde 5 - Trygghet 

 

NEXT Norrköping 

I Norrköping pågår stora stadsomvandlingsförändringar innehållande bland annat 

Inre hamn, nytt resecentrum, Ostlänken, Kardonbanan, nya bostäder, arbetsplatser 

och infrastruktur. Det här ställer höga krav på information, insyn och 

kommunikationen. Vi ser att vi det kommer krävas stora kommunikationsinsatser 

de närmaste åren.  

 

Attraktivitet platsvarumärke - besöksnäring 
Besöksnäringen är en starkt växande bransch som skapar värdefulla 
arbetstillfällen och bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet. 
Framgångsfaktorer för en långsiktigt hållbar tillväxt är destinationsutveckling, 
samverkan och riktade marknadsföringsinsatser samt ett gott värdskap. Målet är 
att Norrköping ska vara en självklar destination dit besökaren åker för flera dagars 
vistelse, älskar att besöka och vill återvända till, tack vare utbud av upplevelser 
och unika besöksmål. Under 2020 har kommunen arbetat fram en ny 
destinationsplattform och en strategi för hur Norrköping ska presenteras i de 
sociala medierna.  
 

Barn, unga, och studenter med framtidstro och fler människor i arbete 
Det är viktigt att lyfta fram Norrköpings styrkor och attraktivitet till målgrupper för 
att barn och unga ska trivas och att företag vill finnas i och etablera sig i 
Norrköping.  Kommunen genomför ett intensivt arbete med att aktivt stötta, 
presentera, göra aktiviteter och visa upp Norrköping styrkor för dessa 
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målgrupper. Detta görs genom möten, evenemang, stories på sociala medier och 
våra webbplatser. Vi ser att behovet växer av den här typen av kommunikation. 



 

 

 

 2020-04-14  

Utrednings- och 
utvecklingsenheten 
 

Fler utbildningsplatser på universitet och yrkeshögskolor behövs 

Antalet norrköpingsungdomar i gymnasieskolan kommer att öka de närmsta åren. 

Från 5 000 elever år 2020 till över 6 000 elever år 2028. Med fler ungdomar som 

avslutar gymnasieskolan ökar behovet av utbildningsplatser på universitet och 

yrkeshögskolor. Framför allt är det viktigt att det finns utbildningar som svarar 

mot arbetsmarknadens behov och efterfrågan. I ett växande Norrköping behövs 

rätt utbildad personal inom både offentlig sektor och inom näringslivet.  

Det är även angeläget att norrköpingsborna söker sig till och genomför de 

eftergymnasiala utbildningarna. Informationsinsatser om sökbara kurser och 

program kommer vara en strategisk viktig uppgift för Norrköpings kommun de 

närmsta åren. 

ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) 

Det förebyggande arbetet inom ANDT-området i Norrköpings kommun grundar 

sig på regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken 2016–2020. Strategin bidrar till ett effektivt och kunskapsbaserat 

arbete på nationell, regional och lokal nivå.  Bruk av alkohol, narkotika, dopning, 

tobak och spel om pengar bidrar i hög grad till ohälsa och skador och hur detta 

yttrar sig kan skilja sig mellan olika grupper i befolkningen. Barn och unga är en 

viktig grupp som ska skyddas från negativa effekter av ANDT, numera även spel 

(S). Vi ser i ungdomsenkäten Om mig att bruket av alkohol, narkotika och tobak 

har gått ner över tid (2014-2019) men för att den positiva trenden ska hålla i sig 

behövs ett fortsatt ANDT-förebyggande arbete av god kvalité. 

Alkohol 

Arbetet med att skjuta upp alkoholdebuten för att minimera skador, som 

alkoholberoende och missbruk senare i livet är pågående och behöver fortsätta. 

Bland de omedelbara konsekvenserna av tonårsdrickande kan nämnas 

skolproblem, riskfyllt och oönskat sex och våld.  

 

Planeringsförutsättningar 
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Alkoholbruket bland gymnasieelever har gått ner från 75% till 65% över den 

senaste femårsperioden.  

Narkotika 

Narkotikasituationen är trots våra sjunkande siffror i ungdomsgruppen ett 

samhällsproblem att ta på största allvar. Insatser mot narkotika behövs på alla 

nivåer och av flera aktörer, och när det gäller det förebyggande arbetet är det 

viktigt med ett långsiktigt arbete i samverkan med exempel polisen och civila 

samhället.  

2014 uppgav 13,5 % av gymnasieeleverna att de någon gång hade använt 

narkotika mot 9 % 2019. 

Dopning 

13 träningsanläggningar i Norrköping är diplomerade och ingår i nätverket i 

metoden ”100% Ren Hårdträning”. Syftet med arbetet är att minska 

samhällsdopning och medverka till en trygg och säker miljö för personal och 

kunder på träningsanläggningarna.  

Tobak 

Den del av tobakslagen som gäller barn och unga bygger på att målgruppen ska 

skyddas mot skadliga verkningar av substansen. Detta görs bland annat genom 

tillgänglighetsbegränsningar och åldersgräns. Målsättningen med det 

tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska 

efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning.  

Enligt ungdomsenkäten Om mig är ca 1 procent av eleverna i grundskolan åk 8 

och 7 procent av eleverna i åk 2 på gymnasiet i Norrköping dagligrökare. 

Spel  

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. När barn växer upp i riskmiljöer 

och eller spelar om pengar ökar risken för att de i framtiden får spelproblem eller 

utvecklar psykisk och fysisk ohälsa. Därför är det viktigt att skjuta upp 

speldebuten, skapa spelfria miljöer, begränsa marknadsföringen och se till att 

unga med spelproblem får stöd.  

Om män reste som kvinnor gör idag hade vi redan nått målen  

Norrköpings kommun har beslutat att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 

verksamheter genom att undertecknat den Europeiska jämställdhetsdeklarationen, 

CEMR. Arbetet innebär att  jämställdhetsperspektivet ska införlivas i kommunens 

alla verksamhetsområden och inkluderas i kommunens styr- och ledningsprocess. 

Från planering till beslutsfattande, utförande och uppföljning.  Jämställdhet ingår 

också som en naturlig del av globala målen, Agenda 2030 som är kopplade till 

kommunens övergripande mål där det slås fast att all kommunal verksamhet ska 

bidra till en hållbar utveckling.  
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Jämställdhet i transportsystemet 

Planering och investering i transportsystemet har historiskt främst byggts på 

manligt kodade värderingar och gör i huvudsak det fortfarande. Det innebär att de 

färdsätt som kvinnor generellt använder mest, ges relativt sett sämre 

förutsättningar.  

Kvinnor och män ska både ha samma makt att välja sina egna transporter men 

också makt att påverka transportsystemets utformning. Jämställdhet är även en 

högst relevant aspekt för ett mer hållbart transportsystem. Eftersom kvinnors både 

resvanor och värderingar i mycket större utsträckning, jämfört med rådande 

manliga normer, är positiva till hållbara transporter. 

Ny forskning från Vinnova visar att skillnaden i resebeteende i Sverige är så stor 

att om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen och utsläppen 

från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 procent. Dessutom skulle 

användning av bil som färdmedel redan vara i nivå med vad som skattas som 

hållbart för 2050. Om dessutom normerna för beslut som påverkar 

transportsystemet förändras till att inkludera kvinnliga normer lika mycket som 

manliga, skattas energieffektiviseringspotentialen för persontransporter i Sverige 

till hela 29 procent.  

Forskning från K2 och VTI visar att man kan inkludera jämställdhetsperspektivet 

på ett systematiskt sätt genom att kommuner och regioner tillämpar en modell för 

jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen. Modellen är målstyrd, 

målinriktad och anpassad till planeringspraxis. 

Jämställt = hållbart 

Transportsystemets och samhällets utformning spelar en avgörande roll inte bara 

för jämställdhet utan för hela hållbarhetsomställningen. Eftersom en ökad andel 

hållbara transporter inte bara påverkar jämställdhet utan även trafiksäkerhet, 

miljö, klimat, luftkvalitet, folkhälsa och yteffektivt nyttjade av mark. Dessutom 

vet vi att kvinnor generellt sett är mer positiva till trafiksäkerhetsåtgärder än män 

och också mer positiva till åtgärder i trafiksystemet som gör det lättare och bättre 

för gående och cyklister. För att lyckas med omställningen är det därför viktigt att 

inkludera jämställdhetsperspektiv genom hela trafik- och 

samhällsplaneringsprocessen från problemformulering till utformning och 

alternativgenerering för åtgärder fram till beslut, investeringar, genomförande och 

uppföljning. 

Faktorer i omvärlden som påverkar Norrköpings 
internationaliseringsarbete 

Inom EU finns det ett antal större frågor och processer som även kommer påverka 

förutsättningar för Norrköping att bedriva ett kraftfullt internationaliseringsarbete. 

Storbritanniens beslut att lämna unionen (BREXIT), kommer bland annat leda till 

en kraftig minskning av EU:s budget, vilket kan påverka oss i det längre 

perspektivet. Processen med utträdesförhandlingar, sammanfaller med arbetet att 

ta fram en ny långtidsbudget för EU, efter 2020. Förhandlingarna pågår inom 

ministerrådet och kommer troligen att förlängas ytterligare då coronakrisen bidrar 
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till en speciell situation. Den framtida budgeten kommer också att innehålla någon 

form av stöd till medlemsländerna för återhämtning från den ekonomiska skada 

som orsakats av coronaviruset. Strukturfonderna har pekats ut som ett möjligt 

redskap. Det finns all anledning för Norrköping att hålla koll på dessa utlysningar 

framöver. 

År 2019 tillträdde inte bara ett nytt Europaparlament med ett ny politisk 

sammansättning, utan också en ny EU-kommission, under ledningen av tyska 

Ursula von der Leyen som i sitt tal till parlamentet uppgav att jämställdhet 

kommer vara en ledstjärna för den nya kommissionens arbete. Kommissionens 

program kallas ”en ambitiösare union” och har satt upp sex målområden som ska 

vara vägledande för unionen:  

- En europeisk grön giv  

- En ekonomi för människor  

- Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern  

- Främjande av den europeiska livsstilen  

- Ett starkare Europa i världen  

- En ny satsning på demokrati i Europa 

Dessa områden kommer med stor sannolikhet påverka den kommande budgeten 

och hur EU fördelar medel för projekt och forskning de närmsta åren. Fondernas 

kommande arbetsprogram förhandlas under 2020 och dessa går ut på samråd där 

medlemmarna har möjlighet att påverka dess innehåll. 

Anslaget för EU:s program för utbildning, kompetensutveckling, sport och unga - 

Erasmus+ har fördubblats och kommer troligen att fortsätta öka framöver. EU 

satsar stort på utvecklingen av unga och på kompetensförsörjning. Personer som 

deltar i Erasmus+ aktiviteter stärker sin attraktivitet på arbetsmarknaden. 

Norrköping har stora möjligheter att fortsätta arbeta och söka medel inom 

programmet. 

Folkhälsans utveckling med fokus på skillnader mellan olika grupper 

Generellt är folkhälsan i Sverige fortsatt god, men det finns skillnader i hälsa 

mellan olika grupper. Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

sluta de påverkningsbara hälsoklyftorna inom en generation. 

I både Folkhälsomyndighetens rapport  ”Öppna jämförelser 2019” och i Regions 

Östergötlands folkhälsorapport från 2019 synliggörs skillnader mellan olika 

grupper. Den regionala rapporten är den första sammanfattande beskrivningen av 

hälsan i länet sedan Östgötakommissionens rapport om jämlik hälsa 2014. Syftet 

med rapporten är att ge en ökad kunskap om folkhälsoläget för befolkningen i 

Östergötland, utvecklingen över tid och skillnader mellan olika grupper samt 

orsakerna till att det ser ut som det gör.  

Rapporten omfattar fyra områden; livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och 

äldres hälsa. Återkommande gäller att hälsoutvecklingen är positiv för de som har 

goda livsvillkor men de med mer utsatta livsvillkor får inte ta del av en förbättrad 
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hälsa. För att möta utmaningarna med ökade skillnader i hälsa, ohälsosamma 

levnadsvanor, psykisk ohälsa och en åldrande befolkning så behövs satsningar på 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.  

Vad kommer coronaviruset ha för påverkan på folkhälsoutvecklingen i 
Norrköpings kommun?  

För närvarande pågår en pandemi i världen och vi kan redan konstatera att det har 

fått stora konsekvenser på global, nationell och lokal nivå. En pandemi av detta 

slag påverkar inte bara människors liv och överlevnad utan även deras livsvillkor. 

God uppväxt, bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig försörjning är livsvillkor 

som vi vet bidrar till en mer jämlik hälsa. När människors livsvillkor ändras 

drastiskt, vilket nu sker i samhället, så kan vi bara anta att det får konsekvenser på 

både kort- och långsikt.  

Pandemin drabbar hela samhället, men vi vet också att de som redan är mest 

utsatta i samhället blir ännu mer drabbade i en krissituation. Det kommer att 

innebära nya utmaningar vilket kommer få effekt på folkhälsoutvecklingen i 

samhället.  

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020  

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, ”Lagen (2018:1197) om 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter”. Lagen innebär ett 

förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska se barn som rättighetsbärare 

och beakta rättigheterna som finns i barnkonventionen. Det ska leda till ett mer 

barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.  

Regeringen har tagit fram en vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s 

konvention om barnets rättigheter och som vänder sig till rättstillämpare. Det 

pågår även en utredning som skulle ha blivit klar i november 2019 men som blir 

försenad ett helt år. Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk lagstiftning 

och praxis överensstämmer med barnkonventionen. 

Norrköpings kommuns arbete  

Kommunstyrelsens kontor genomförde under hösten 2019 en kartläggning av 

Norrköping kommuns arbete inför att barnkonventionen skulle bli lag. 

Kartläggningen visade att det fanns tre utvecklingsområden på 

kommunövergripande nivå. Dessa var att integrera ett barnperspektiv i ordinarie 

styrnings- och ledningsprocesser, kunskapshöjande insatser på olika nivåer 

anpassade för olika målgrupper inom organisationen samt konkreta verktyg för att 

arbeta med barnkonventionen, till exempel barnkonsekvensanalys och prövning 

av barnets bästa.  

Som ett första steg så kommer kommunstyrelsens kontor under 2020 att samordna 

och stödja organisationen i arbetet med kunskapshöjande insatser. Arbetet 

kommer främst bestå av tre delar; digitalt stöd vid kommunens intranät, 

kommunövergripande utbildningsinsatser och internt nätverk för att bygga 

kunskap tillsammans.  
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Boende på landsbygden 

Landsbygderna erbjuder olika kvaliteter och möjligheter till boende beroende på 

läge, natur och kommunikationer. Kommunen ska i grunden ha en positiv syn på 

människors enskilda val av boendeort. Med varierade upplåtelseformer, som är 

anpassade för människor, kan fler få möjlighet att bo på landsbygderna. Olika 

former av bygg-gemenskaper kan vara exempel på upplåtelseformer på 

landsbygden. Tillsammans med markägare, byggföretag, föreningsliv och andra 

aktörer kan kommunen se över möjligheter för att få igång byggnationer. 

 

 



ÖVERFÖRMYNDARENHETEN 

 2020-04-17 

Faktorer som påverkar framtida 
verksamhet 

Ohälsan 
Utvecklingen av ohälsan i Norrköpings kommun, både vad gäller den fysiska men 

framför allt den psykiska, är den faktor som påverkar överförmyndarnämndens 

uppdrag främst.  

(Källa: Kolada) 

Oavsett åldersgrupp är den psykiska ohälsan den främsta orsaken till att antalet 

utredningar om behov av god man eller förvaltare har mer än fördubblats hos 

överförmyndarnämnden de senaste åren. 

Från år 2015 har antalet inkomna ärenden (utredningar om behov av god 

man/förvaltare) sett ut enligt nedan: 

Planeringsförutsättningar 
- Överförmyndarenheten
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2015: 187 

2016: 173 

2017: 171 

2018: 217 

2019: 431 

Den tekniska utvecklingen 
Den tekniska utvecklingen i samhället rusar fram fortare än vad lagstiftningen 

inom överförmyndarverksamheten hinner med. Utvecklingen med tjänster via 

bank-id innebär för nämndens område att tillsynsuppdraget inte längre kan utföras 

som tänkt. Gode män och förvaltare ska årligen redovisa sin ekonomiska 

förvaltning av huvudmännens tillgångar, och överförmyndarnämnden ska granska 

att huvudmännen inte lidit ekonomisk skada av den förvaltning som skett. Då 

exempelvis kontrolluppgifter gällande inkomster inte längre distribueras via 

pappersutskick, utan endast tillhandahålls via bank-id kan inte längre gode män 

och förvaltare till stor del redovisa på ett sätt som tillsynen kan säkerställa är 

korrekt och överensstämmande med verkligheten. Bank-id är en personlig 

värdehandling och får inte hanteras av ställföreträdare. 

 

Flera banker kan inte heller garantera att banktillgångar sätts under så kallad 

överförmyndarspärr då bankkort kopplas till konton. Detta innebär att gode män 

och förvaltare har tillgång till mer av huvudmännens tillgångar än vad de enligt 

lagstiftningen ska. Riskerna för missbruk av tillgångarna ökar, och då 

överförmyndarnämndens tillsyn sker i efterhand kan konsekvenserna av 

otillbörligt handlande bli större. Det samlade värdet på huvudmännens tillgångar 

(tillgångar och inkomster) som överförmyndarnämnden i Norrköping hade tillsyn 

över år 2018 var mer än 997 miljoner kronor. Totalt för riket var värdet mer än 65 

miljarder kronor – lika mycket som regeringen föreslagit att försvaret och 

samhällets krisberedskap får kosta 2020. 
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Gode mäns och förvaltares uppdrag blir även mer tungrott då fler och fler 

myndigheter väljer att kommunicera med medborgarna via e-tjänster med 

inloggning via bank-id. Blanketter tas ned från webbplatser och begäran om dessa 

måste ske via telefon med kundtjänster. Huvudmännens rättigheter blir svårare att 

bevaka och insatser och ersättningar riskerar att fördröjas. Många gode män och 

förvaltare uppger i kontakter med överförmyndarnämnden att de överväger att 

sluta i sina uppdrag där huvudorsaken är att det är för omständligt med 

kontakterna med inblandade myndigheter i huvudmännens liv. 

Minskad vilja till frivilliga uppdrag 
Tendensen i samhället att frivilligt hjälpa en medmänniska verkar gå åt olika håll. 

Utredningar visar att vi är mer villiga idag att skänka pengar eller en del av vår tid 

till att stödja välgörande ändamål, men att åta sig ett uppdrag på obestämd tid är 

mindre attraktivt. 

 

Fler och fler gode män och förvaltare väljer att begära sitt entledigande från 

pågående uppdrag. Under 2019 valde 180 stycken att begära entledigande medan 

det år 2018 var 140 stycken. Då rekrytering av nya gode män och förvaltare blir 

svårare och svårare innebär detta att väntetiderna på att få bli entledigad blir 

längre. Problemet är dubbelbottnat då viljan att ta ett annat uppdrag, istället för 

det komplicerade ärende man begärt att få bli entledigad ifrån, avtar i takt med att 

man tvingas stanna kvar i ett uppdrag. Den psykiska ohälsan gör sig även här 

påmind då gode män och förvaltare kan uppleva detta både hos huvudmännen 

men även hos deras anhöriga som gör att ställföreträdaren kan uppleva hot och 

kränkningar. 

 

Överförmyndarnämnden i Norrköpings kommun har tillsyn över cirka 750 gode 

män och förvaltare. Av dessa är cirka 80 % anhöriga till en huvudman och åtar sig 

inga fler uppdrag. Det innebär att cirka 150 personer i Norrköpings kommun åtar 

sig mer än ett uppdrag. Under 2019 valde som tidigare beskrivits 180 personer att 

begära entledigande (både anhöriga och andra). Under 2019 nyrekryterades 105 

personer. Av dessa var mer än 80 % anhöriga och ville endast åta sig ett uppdrag. 

Så en påfyllning av personer som i förlängningen kan ta mer än ett uppdrag var 

cirka 20 personer. 

 

Överförmyndarnämnden har begärt en utredning hos kommunstyrelsen om 

möjligheten att kommunen inrättar en så kallad förvaltarenhet. Begäran har skett 

med tanke på den statistik som visas. 

Lagstiftning 
Justitiedepartementet har initierat en översyn av föräldrabalkens regler för 

överförmyndarverksamhetens område där en kommitté ska lägga fram ett förslag i 

februari 2021. Direktivet innehåller flera delar, bland annat ingår att ta ställning 

till hur rekrytering av kompetenta ställföreträdare kan underlättas, hur och när ett 

nationellt ställföreträdarregister kan upprättas, vilka ytterligare tillsynsverktyg och 

sanktionsmöjligheter som behövs, att kunna förordna professionella 
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ställföreträdare i särskilda fall och att analysera hur den ökade digitaliseringen i 

samhället kan underlätta en ställföreträdares möjligheter att hjälpa huvudmannen. 

 

Under tiden utvecklas annan lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten. 

På senare år har banklagstiftning förändrats, förvaltningslagen skrivits om, 

förändringar eller förtydliganden har skett inom lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen, instruktioner för 

försäkringskassan, GDPR har införts, bidragsbrottslagen ändrats och 

barnkonventionen har blivit lag. 

Konsekvenser för verksamheten 

Den komplexa framtida problembeskrivning som framförts ovan ger vid handen 

att överförmyndarnämndens organisation, kompetens och storlek kräver mer. 

Under senare år har fokus legat på att bygga en robust organisation som klarade 

av det förvaltningsmässiga och verksamhetsspecifika under de förutsättningar som 

var rådande för ett antal år sedan. För framtidens utmaningar behövs bland annat 

mer juridisk kompetens, mer digital kompetens och en utökad organisation. 

Överförmyndarenhetens ledning ser resursbristen och kompetensbristen som den 

största utmaningen.  

 

Uppdraget hos överförmyndarnämnden består dels av både rekrytering och 

utbildning av ställföreträdare, vilket kommittédirektivet lägger stort fokus vid, 

men dels även komplicerade juridiska utredningar som kräver specialistkunskaper 

inom lagstiftningens område. Därutöver tillkommer tillsynsuppdraget i redan 

anordnade ärenden som i sin tur både kräver hög kompetens inom juridik, hög 

specialiserad kunskap inom samhällets strukturer och en bred analytisk förmåga. 

Samtidigt ska även en bred kompetens finnas inom förvaltningsadministrativa 

processer där myndigheten ska fungera självständigt. 

 

Överförmyndarverksamheten genomgår ständiga förändringar och förbättringar 

men för att kunna möta de faktorer som beskrivits ovan krävs långsiktiga och 

hållbara strategier. 

 

 



 

 

 

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN 

 

 

 
 2020-04-20  

Status Norrköpings näringsliv 
Med anledning av den rådande situationen på grund av Corona-pandemin är det 

mycket svårt att sia om hur näringslivet kommer att se ut det närmaste året. Den 

globala handeln gör att Norrköpings företag inte bara är beroende av hur Covid-19 

utvecklar sig lokalt, utan även globalt. Den bransch som kom att drabbas i första 

hand var besöksnäringen, d v s restauranger, hotell, upplevelseindustri och handel. 

Även delar inom transportbranschen är drabbade, och fler branscher väntas 

komma att få ekonomiska problem inom kort. De krispaket som skapats, både från 

kommunalt och statligt håll, kommer inte att kunna rädda företagen i längden. 

Näringslivsavdelningen håller kontakt med näringslivet i Norrköping generellt 

och har öppnat en speciell telefonlinje för företag som behöver stöd och 

information om var man kan vända sig, samt initierat kampanjen 

#stöttanorrköping. Regionen har skapat en hemsida, www.matchajobben.nu, där 

företagen kan lägga upp sina olika överskott respektive behov (personal, lokaler, 

maskiner etc). 

Enligt flera experter kan Sverige klara sig relativt bra om Covid-19 har stagnerat 

till halvårsskiftet. Men skulle nedsläckningen av Sverige pågå längre kommer 

konsekvenserna bli stora. Jämfört med 90-talskrisen har fastighetsägarna idag ett 

mycket stabilare läge; bättre ekonomisk sits i kombination med dagens låga ränta 

som förmodligen kommer att fortsätta vara låg under en längre tid.  

Konjunkturinstitutet gör månadsvisa rapporter, men meddelar att den rapport man 

gjort i mars inte ger en rättvisande bild. Nästa rapport kommer i slutet av april, 

men även den kommer att vara osäker. 

 

Mål och inriktning för näringslivsfrågor 

Målsättningen att Norrköping i ett längre perspektiv ska vara en av landets 

ledande tillväxtkommuner ställer stora krav på näringslivsavdelningen, och på 

hela den kommunala organisationen. Tjänstemän och politiker måste ständigt 

sträva efter att förbättra arbetssätt, bemötande och service till företagare. 

Näringslivsavdelningen arbetar för att förverkliga den målsättningen. 

Planeringsförutsättningar 2021 
näringslivsavdelningen 
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Näringslivsavdelningen har som mål att identifiera nya utvecklingsområden inom 

näringslivet och ständigt utveckla mötesplatser för dialog och branschutveckling. 

Socialt företagande blir allt viktigare och näringslivskontoret bör främja och 

utveckla socialt företagande och att sociala hänsyn tas i näringslivet. 

Kommunens kontakt- och servicecenter förväntas öka kommunens service och 

bemötande ytterligare mot företag och medborgare. 

En begränsning i vad näringslivsavdelningen kan åstadkomma kan vara de 

budgetramar man måste förhålla sig till. 

Det är även svårt att förutse hur Corona-pandemin kommer att påverka 

Norrköpings näringsliv och på vilka sätt näringslivsavdelningen och övriga 

kommunen kan komma att behöva vara behjälpliga. 

Markförsörjning 

God tillgång på verksamhetsmark för ny- och ometableringar är av stor vikt för att 

Norrköpings Kommun ska kunna möta den ökade efterfrågan. En viktig del i detta 

är Etableringsstrategin. 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden bedöms de närmaste åren vara fortsatt stark i Östergötland, 

dock med någon mer försiktighet än tidigare. Arbetstillfällena ökar i länet och 

även om fler människor går ut i arbete ser man ändå även att arbetslösheten ökar, 

detta för att arbetssökande inte matchar arbetsgivarnas kompetensbehov. 

Störst anställningsbehov kommer att finnas inom transport, hotell- och restaurang, 

företagstjänster, utbildning och inom vård- och omsorg.  

Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett generellt problem som gäller inom såväl 

privat som offentlig sektor. Inom exempelvis industri, bygg-, teknik- och it-

företagen är bristen på kvalificerad arbetskraft ett reellt hinder för tillväxt.  

En av de största utmaningarna handlar om nyanländas arbetsmarknadsetablering, 

matchningsproblematiken och insatser mot långtidsarbetslösheten. 

 

Arbetsförmedlingen har idag fått resurser till att öka sitt bidrag till kompetens-

försörjningen genom att kunna skräddarsy rekryteringslösningar efter arbets-

givarens kompetensbehov. Detta ställer dock krav på ett större samarbete med 

både företag och kommun. Den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden ställer 

större och förändrade krav på utbildningsväsendet. För närvarande finns det en 

eskalerande arbetskraftsbrist där arbetssökande i många fall inte kan matcha den 

kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Arbetskraftsbristen har numera kommit 

till en nivå som åtminstone inom vissa branscher är direkt tillväxthämmande. 
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Källa: AF 2019 

 
Samtidigt har nu rekordmånga varsel lagts i Sverige, totalt var 36 800 personer 

varslade i slutet av mars 2020 (motsvarande siffra för mars 2019 var 3292 

varslade). Totalt i Sverige såg det ut så här i slutet av mars per bransch: 

 

  
 
 
Utbildning/Kompetensutveckling 
Regionen har idag 71 yrkeshögskoleutbildningar inom pendlingsavstånd 

(www.yrkeshogskolan.se). Många av dem är kopplade till byggandet av 

Ostlänken och regionens utveckling, som till exempel bygg, logistik, IT och 

besöksnäring. Nära samarbete mellan elever på befintliga gymnasieutbildningar 

(yrkes- och studieförberedande), universitet (LiU), utbildningsleverantörer och 

näringslivet i Norrköping är en förutsättning för lyckad tillväxt och 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Likaså ett nära samarbete mellan 

studievägledare och näringsliv.  

Under 2020 sammanställer NÄA och AVK en kartläggning av och ett gemensamt 

förslag för utveckling av Yrkeshögskoleutbildningar i Norrköping. En mindre 

kommunikationsinsats genomförs 2020 för att öka kunskapen om YH som 

http://www.yrkeshogskolan.se/
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alternativ inom kompetensförsörjningen. Målet är att skapa bättre förutsättningar 

och öka antalet YH-alternativ inom Norrköpings kommun.  

 
Källa: Yrkeshögskolan Östergötland och näringslivsavdelningen 

 

Samverkan i Norrköping 
Strategiskt arbete pågår genom ett kompetensförsörjningsråd. Norrköpings 

kommun har tillsammans med flera aktörer tagit fram en 

kompetensförsörjningsplan och ett antal olika samarbeten pågår för att skapa en 

bättre matchning på arbetsmarknaden. 

”Kompetensfrukost” för Näringslivet, ”Arbetsmarknadskunskap” för studie och 

yrkesvägledare och ”Framtidsyrken” målgrupp föräldrar till elever som står inför 

gymnasieval är några av aktiviteterna som sker årsvis.  

 
Källa: Näringslivsavdelningen 

 

Ung Företagsamhet 
Genom Ung Företagsamhet blir fler medborgare företagsamma, fler startar företag 

och det leder till att sysselsättningen ökar och därmed också skatteintäkterna. 

Sverige blir bättre rustat för framtiden.  

Forskning visar att 24 procent av de ungdomar som genomgått Ung 

Företagsamhets utbildning i större utsträckning senare i livet startar eget företag 

och i snitt anställer fyra personer. De företag som skapas av före detta UF-

företagare är mer livskraftiga och har dessutom fler anställda än övriga företag. Vi 

ser även positiva effekter på individnivå. UF alumner har en starkare etablering på 

arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst, blir oftare chefer än 

kontrollgruppen. Ung Företagsamhet arbetar för att alla gymnasieungdomar någon 

gång under sin gymnasietid skall få möjlighet att driva ett UF-företag genom 

utbildningen UF-företagande. Mer detaljerad information om Ung Företagsamhet 

i Norrköping levereras av utbildningskontoret och på Ung Företagsamhets 

hemsida: https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-utbildning-ger-resultat 

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och 

företagsamhet fram som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man 

bor för att uppnå effekterna av UF-företagande. Kommuner som arbetar 

strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet 

skapar fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till 

sin hemkommun i högre utsträckning. 

Norrköping bör kunna öka andelen ungdomar som genomgår Ung Företagsamhets 

(UF) utbildningar. Norrköping ligger i dagsläget sämre till än övriga kommuner i 

regionen, sett till andelen som får ta del av UF-företagandet. 

 
Källa: Hanna Edström, Ung Företagsamhet 

 

  

https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-utbildning-ger-resultat
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/studie_om_foretagande_och_uf_pa_regionniva_2.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/studie_om_foretagande_och_uf_pa_regionniva_2.pdf
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Omvärld 

Trender 

Områden i fokus är innovationsklimat, digitalisering, artificiell intelligens, 

miljöpåverkan, globalisering och osäkerhet i världen. För att Norrköping ska 

utvecklas positivt är det viktigt att företagen anpassar sig efter dessa trender. Vi 

måste bygga innovativa miljöer i staden för att snabba på processen från idé till 

kommersialisering. Detta bör göras genom samverkan med de aktörer som kan 

bidra med finansiering eller kunskap i processen. Den snabba digitaliseringen 

innebär ändrade arbetsuppgifter och tjänster. Norrköping är starkt, även med 

internationella mått inom Visualiseringsforskning. Detta bör vi ta vara på och 

utveckla näringslivet kring. 

Digitalisering, artificiell intelligens och miljöhänsyn är områden som kan gå 

stärkta ut Corona-krisen. Flera experter tror också att krisen också kan skapa nya 

branscher som kan växa även när den är över.  

Källa: Näringslivsavdelningen 

 
Besöksnäring 

Besöksnäringen är en av Norrköpings, Sveriges och världens snabbast växande 

näringar. Besöksnäringen bidrar till tillväxt och attraktion. Besöksnäringen skapar 

arbetstillfällen. 

Logi, restaurang, handel, aktiviteter, resor och transporter är branscher som får del 

av den så kallade turistkronan.  

- Turismen omsatte 337 miljarder (2,6% av BNP) under 2018 (+6% i jmfr 

med 2017) 

- Antalet sysselsatta inom turism var 172 000 år 2018 (+2% i jmfr med 

2017) 

- Turismens exportvärde var 144 miljarder under 2018 (+8% i jmfr med 

2017) 

(Export innebär inom turism utländska besökares konsumtion när dom 

konsumerar på plats i Sverige) 

 
 

Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 

% om året i genomsnitt. Besöksnäringen växer i takt med svensk ekonomi i stort, 

men visar över tid en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättning i 

förhållande till andra branscher. FN´s världsturismorganisation förutspår en 
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fortsatt tillväxt i Europa med 2% årligen fram till år 2030 och det gäller även 

Östergötland. Med en utökad urbanisering och växande medelklass i stora delar av 

världen kommer resandet fortsätta att öka, särskilt det internationella resandet. 

Besöksnäringen i Norrköping har haft en positiv utveckling. Under 2019 ökade 

antalet kommersiella gästnätter med 7.1% jämfört med 2018 . Norrköping står för 

ca 30% av gästnätterna i Östergötland. 

För att lyckas med besöksnäringen krävs samverkan, både i kommunen, men 

också med näringslivet. Flera enheter inom kommunen berörs av besöksnäringen. 

Näringslivskontoret fick i maj 2019 uppdraget att ta fram ny besöksnäringsstrategi 

för Norrköping. Den ska tas fram i samverkan med näringslivet och även mynna 

ut i en evenemangsstrategi.  Syftet med strategin är att ta fram en framtida 

färdriktning för fortsatt tillväxt. Strategin ska bidra till att Norrköping upplevs 

som en attraktiv destination att besöka året runt för såväl svenska som 

internationella resenärer. Den ska även skapa bra förutsättningar för samverkan 

mellan kommunerna och näringslivet. 

Framtiden är dock svår att bedöma. Samhället utvecklas globalt med en rekordhög 

hastighet och vi med den. I dagsläget har Coronaviruset, Covid 19, skapat stor oro 

inom besöksnäringen. Restriktioner kring evenemang, möten och konferenser 

påverkar hela branschen. Ingen vet säkert vad som kommer hända framåt, men om 

vi siar om framtiden med anledning av viruset så kommer den internationella 

turismen högst sannolikt påverkas mycket starkt. Under de senaste åren har 

inhemsk turism ökat starkt och en svag krona i kombination med flygskam och 

trender som ”hemester” och ”svemester” har lett till att fler svenskar tittar på 

upplevelser i Sverige. Med en virusepidemi och kraftigt börsfall förstärks 

krafterna att hitta inhemska semesteralternativ. Människor kommer att vilja 

fortsätta att mötas även i framtiden, och på lång sikt bedömer vi att 

besöksnäringen fortsatt är en bransch i stark tillväxt.  
 

Källa: Christina Leinonen, näringslivsavdelningen 

 
Kulturella kreativa näringar (KKN) 
De kulturella kreativa näringarna har drabbats snabbt och hårt av Corona-

epidemin, men nya framförallt digitala sätt att förmedla kultur växer fram i takt 

med behovet. Ett exempel på detta är ”Live i Norrköping”, som innebär 

möjligheter att streama musik från ett antal olika scener, samt göra inspelningar. 

Ett annat exempel är projektet RÖDIKK; Region Östergötlands kluster för digital 

och innovativ kulturförmedling. 

 

För att visa utvecklingen inom KKN har Tillväxtverket har sedan 2017 tagit fram 

nationell statistik och analys via verktyget Kreametern; Under 2016 bidrog KKN 

till 3,1% av BNP och andelen företag var 8,2% (Östergötland 7,9%) och företagen 

i branschen ökar både lokalt och nationellt. KKN-företagens export ökade från 16 

miljarder år 2010 till 21 miljarder 2016. Värdet av kreativa företag är dock svårt 

att beräkna, då de flesta är småföretagare som jobbar i större nätverk, samtidigt 

som dessa urbana verksamheter kan vara en bidragande faktor för att skapa en 

attraktiv, trygg och levande innerstad med social hållbarhet. Dessa företag skiljer 

sig från traditionella näringar genom att de är mer digitaliserade, globaliserade 

och förändringsbenägna. De skapar ofta nya företagsmodeller och har kommit 



  7 (18) 

  

längre med jämställdhet och mångfald, samt att det är den konstnärliga kärnan 

som är själva råvaran. Norrköping är på väg att bli ett regionalt nav för denna 

utveckling.  
 

Stockholm Invest färdigställer en rapport om KKN våren 2020 som kan lägga 

grunden till ett samarbete mellan städerna inom SBA. Förslagsvis gör Norrköping 

en liknande rapport för att ha samma utgångspunkt. 

  
Social innovation och ”KKN” ökar globalt och nationellt och Norrköpings 

utveckling är fortsatt positiv, inte minst kopplat till musik, film och konst. Baserat 

på Region Östergötlands kulturplan och utredningen om Filmfonden tillkommer 

troligen regionala satsningar på film och musik de närmaste åren och Yllefabriken 

– Ståhls Collection öppnar 2020. 
  
Projektet Musikhuvudstaden har tillfört nationella och internationella plattformar 

som Näringslivsavdelningen fortsätter att använda för branschutveckling och 

export. Arbetet bidrar till att uppnå Norrköpings kommuns Vision 2035 ”en 

respekterad kulturstad och Sveriges Musikhuvudstad”. Som Nordens enda 

UNESCO City of music sedan 2017 finns nationella och internationella riktlinjer 

att följa för att stärka Agenda 2030. Det arbetet kan infogas i kommunens nya 

inriktning för Internationell samverkan. Norrköpings innovationsklimat och 

kreativa platser kan utvecklas till framtida destinationer. Inom UNESCO:s 

musikstäder finns flera goda förebilder för det och för KKN-utveckling. 
 

Källa: Sandra Wall, näringslivsavdelningen 

 
Handel 
Handel är ett område där stora förändringar sker genom digitalisering och 

globalisering: 

E-handeln ökar konstant. Konsekvensen blir färre fysiska butiker, färre anställda 

inom butik och ökad prispress. 2019 uppgick e-handeln till 87 miljarder SEK 

(prognos 2020 97 miljarder  SEK) inom Sverige, räknar man även in e-handel från 

utlandet blir siffran över 100 miljarder kronor (>10% av total detaljhandel). 

I Svensk Handels scenario väntas e-handeln utgöra 26-36 % av den svenska 

detaljhandeln 2030. Inom sällanköpshandeln väntas en ännu högre siffra på 

mellan 31-46%. Den växande utländska e-handeln innebär att upp emot 90 

miljarder kronor av hushållens köpkraft kan komma att hamna utomlands fram till 

2025.  

Ett annat inslag i strukturomvandlingen är en snabb internationalisering. 

Partihandeln är, med avseende på andelen utländskt ägda företag, redan en av de 

mest internationaliserade näringsgrenarna i Sverige. Även i detaljhandeln har 

internationella aktörer (handelsplattformar som t ex Amazon, Alibaba och 

Zalando) stora marknadsandelar och kommer med all sannolikhet att fortsätta 

växa framöver, vilket pressar marginalerna ytterligare. 
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Konsumenter efterfrågar dock i större utsträckning ekologiska varor och social 

hållbarhet, vilket kan bli en fördel för lokala handlare. Man kan också se en ökad 

individualism (efterfrågan på personligt anpassade varor och lösningar) och 

polarisering (antingen premium/personlig service eller lågpris). 

 

Corona-pandemin kan ha en påskyndande effekt på e-handelns utveckling och har 

redan drabbat vissa lokala butiker. Men där kan också finnas lokala handlare inom 

vissa segment som blir vinnare. 

Källa: Handelns Utredningsinstitut, PostNord och Svensk Handel. 

 

Visualisering, digitalisering, artificiell intelligens 

Norrköping har mycket bra förutsättningar att ta sig an framtida utmaningar 

genom bland annat visualisering, digitalisering och artificiell intelligens. Här finns 

forskning i världsklass, både vad gäller visualisering och tryckt elektronik, samt 

världsledande företag i både Norrköping och övriga regionen. Här finns Visual 

Sweden som är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja 

innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. 

Inom Visual Sweden finns ett plattformsprojekt som handlar om samspelet mellan 

människa och maskin – augmented intelligence, som innebär att tekniken blir ett 

beslutsstöd, ett komplement till människan i mer eller mindre svåra beslut. Detta 

är ett relativt nytt projekt men vi kommer utan tvekan se betydligt mer av den här 

tekniken inom kort.  

I framtiden kommer barn inte behöva läsa om bronsåldern eller om inbördeskriget 

i USA. De kommer att få uppleva det i verkligheten via virtuell teknik. De kan 

åka till New York på 10 sekunder och se hur hög en skyskrapa verkligen är. På 

samma sätt kommer våra äldre att kunna återuppleva en del av de miljöer som de 

hittills bara haft i sitt minne. Dessa glasögon och tekniken bakom dem utvecklas 

nu snabbt.  
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Människor blir allt mer medvetna om den klimatpåverkan som drabbar planeten. 

Därför antas Norrköpingsbor, precis som övriga befolkningen, i allt högre 

uträckning minska sitt bilåkande i framtiden. Istället kommer kollektivtrafik och 

samåkning att öka, även arbete hemifrån tros öka. Den ökade medvetenheten gör 

också att delningsekonomin får ett genombrott och lägre försäljning av 

importerade produkter. Människor kommer att äga allt färre verktyg, laga sina 

kläder istället för att köpa nytt.  

Digitaliseringen ökar, mycket av stadens infrastruktur kan vara uppkopplad; allt 

från passersystem till sopkärl. Automatiserad drönartrafik styrd genom artificiell 

intelligens kan komma att sköta leveranser. Detta kan öppna nya möjligheter att 

låta företag, organisationer och personer att dela på lokaler som annars skulle stå 

tomma på kvällen eller nattetid. Lampor kommer att släckas och temperaturen 

sänkas så fort någon lämnar rummet. 

Detta är områden som kan komma att utvecklas i högre takt tack vare Corona-

epidemin.  
 

Källa: Norrköping Science Park 

 

Logistik 
Även inom logistiksektorn pågår förändringar, dels vad gäller bränsle och dels ny 

teknik. Logistiken är en viktig del av näringsliv och samhälle. Nya krav på hur 

framtidens försörjnings-, produktions- och distributionssystem utformas, drivs av 

många faktorer; globalisering med ökad internationell handel, förändrade 

köpbeteenden i e-handelns spår och det moderna samhällets miljömässiga 

utmaningar med växande städer och en alltmer avfolkad landsbygd. Det här 

påverkar samhället i många dimensioner. I hela Europa ser man en utveckling mot 

smartare godstransporter i städer och i många svenska kommuner drivs projekt för 

samordnad varudistribution. Samtidigt leder städernas tillväxt i sig till allt högre 

krav på bygg- och entreprenadlogistik för att minimera effekterna från tunga 

byggtransporter i städerna.  

Landsbygdens företag har samma ökande krav och brottas samtidigt med ett allt 

sämre stöd för sin verksamhet när transportnäringen effektiviseras och 

konsolideras och servicefunktioner försvinner.  

Logistikens flödesorientering lyfts även fram som central för framtidens 

sjukvård.  Kraven på en patientcentrerad sjukvård med hög kvalitet och korta 

genomloppstider ökar, i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och nya 

kostnadsintensiva behandlingsmöjligheter som anstränger finansieringen. 

 

Logistikkluster Östergötland har som övergripande mål att: 
 Öka företagens och regionens konkurrenskraft 

 Stimulera miljöfokus och energieffektivisering 

 Främja jämställdhet, integration och mångfald 

 Utreda och skapa förutsättningar för ett fysiskt kluster 

 Utveckla en regional, strategisk plan för energieffektiv logistik. Därutöver 

är ambitionen att på olika sätt stödja viktiga initiativ i den regionala eller 

lokala utvecklingen, t ex: 

 Norrköpings hamns utbyggnad med behov att attrahera större godsvolymer 
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 Livsmedelsstrategin i Östergötland med särskilt fokus på 

distributionsfrågor 

 Stadsomvandlingsprojektens behov av en effektivare bygglogistik 

 Konkreta fall där kommunerna arbetar med att attrahera nyetableringar av 

företag 

 

Corona-krisen har påverkat delar av branschen olika; Taxi och andra person-

transporter, samt transport för fordonsindustrin har i stort sett avstannat helt. Även 

utlandstrafiken har minskat, medan livsmedelstrafiken har ökat. 
 

Källa: Logistikkluster Östergötland 

Bostadsmarknaden 
Det händer mycket på bostadsmarknaden, både när det gäller priser, räntor och 

politiska åtgärder. Bostadsmarknaden påverkas också av hur det går för den 

svenska ekonomin som helhet. Att göra prognoser över bostadsprisernas 

utveckling är därför mycket svårt. Det är dock troligt att bostadspriserna kan falla 

tillbaka svagt i takt med att räntorna går upp. På samma sätt som bostadspriserna 

gått upp när räntorna har fallit så bör det omvända gälla när räntorna går upp. 

Riksbanken höjde reporäntan för första gången på sju år från minus 0,5 procent 

till 0,25 procent. Vid det efterföljande penningpolitiska mötet i februari beslöt 

Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,25. Mycket tyder på att 

reporäntan kommer att höjas i långsam takt framöver. 

SBAB:s bedömning är att bostadspriserna går ned med omkring 5 procent till och 

med 2022. Men politiska beslut som kan påverka bostadsmarknaden diskuteras, 

till exempel åtgärder som syftar till ökad rörlighet, hushållens bolåneskulder, 

ränteavdrag och fastighetsbeskattning. 

Situationen präglades redan innan Corona-epidemin av osäkerhet och ekonomisk 

avmattning, och det är därför extra viktigt att noga väga in konsekvenserna av nya 

åtgärder som påverkar bostadsmarknaden. 
 

Källa: SBAB, februari 2020 

Klimatanpassning 
Klimatfrågan har två sidor – att minska vår påverkan på klimatet, samt att anpassa 

oss till de förändringar som ändå sker.  Anpassning behöver göras för att såväl 

undvika eller minimera risker, som för att ta tillvara på möjligheter. 

Medvetenheten om behovet av anpassning har växt under senare år, framförallt 

inom företag som har globala värdekedjor och därmed är beroende av 

verksamheter i delar av världen där klimatförändringarna på kort sikt blir mer 

påtagliga än i Sverige.  
  
Inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel kan påverkas genom 

att produktionskedjorna är känsliga för störningar som kan uppstå genom extremt 

väder. I den nationella strategin för klimatanpassning identifieras flera prioriterade 

områden för klimatanpassning som har bäring på svenska företag och branscher. 

Risker som lyfts fram inkluderar ras, skred och erosion och översvämningar som 
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kan hota såväl företags lokaler för produktion och lagerhållning, som infrastruktur 

som används för transporter. Höga temperaturer innebär en risk kopplat till 

arbetsmiljö och produktivitet. Såväl jordbruk som industri kan drabbas av brister i 

vattenförsörjning. Dessutom kommer klimatförändringarna att leda till ökad 

förekomst av skadegörare och sjukdomar samt invasiva främmande arter som kan 

påverka bland annat livsmedelsproduktionen. 
  
Exempel på anpassning är att kaffeimportörer i Sverige säkerställer såväl att 

produktionen i de regioner där kaffet odlas klimatanpassas, som att fabriker och 

lagerlokaler i Sverige skyddas så att extremväder inte påverkar kapaciteten att 

producera och distribuera varor. Ett antal fastighetsägare har sedan en tid börjat ta 

med klimatrisker i sina årsredovisningar eftersom de har identifierat 

klimatförändringen som en betydande risk och ett långsiktigt hot mot 

verksamheten. Bedömningar av klimatrisker ingår i investeringsbeslut för att 

avgöra om en plats är lämplig för bebyggelse och vilka förebyggande åtgärder 

som behövs för att minimera risker kopplade till, t.ex. dagvatten, 

översvämningsrisker och landerosion.  
  
Anpassning till klimatförändringar kan även leda till möjligheter för Sverige 

kopplade till innovation och utveckling av näringsverksamhet i form av 

klimatanpassningsprodukter och tjänster, samt till förändrade möjligheter kopplat 

till turism och export av t.ex. skogsprodukter och livsmedel.  
 

Källa: SMHI 

Ostlänken 
Ostlänken kommer att betyda nya förutsättningar för Norrköping och regionen. 

För näringslivs- och tillväxtfrågorna kommer Ostlänken att vara en mycket viktig 

faktor, det kommer också att betyda nya krav och förväntningar på 

näringslivsavdelningen. Det handlar dels om att ha en levande dialog med 

befintliga Norrköpingsföretagare som kanske kommer att behöva byta lokaler, 

hitta mark att bygga på eller vill förändra sin verksamhet på annat sätt. Det 

handlar också om att dra nytta av de nya möjligheter som Ostlänken innebär när 

det gäller att attrahera investeringar till Norrköping. Nya etableringar betyder nya 

arbetstillfällen, det är förstås mycket viktigt för Norrköpings tillväxt och välfärd. 

Det är också viktigt att säkerställa kompetens för byggandet av Ostlänken. 

Källa: Näringslivsavdelningen 

Attityder till företagande 
Andelen av befolkningen i åldern 18-70 år i Sverige som helst vill vara förtagare 

har ökat från 27 procent år 2004 till 31 procent år 2016. Under samma period har 

andelen som kan tänka sig att bli företagare minskat från 57 till 47 procent.  

Den största ökningen av andelen som helst vill vara företagare hittar vi i Gotlands 

län (43%) men även Östergötlands län har en hög andel (37 %).  
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Förslag på vad samhället kan göra för att underlätta företagande: 

 Fortsätt och intensifiera det målgruppsanpassade arbetet, så att 

främjandeinsatser blir tillgängliga för alla på likvärdiga villkor, oavsett 

kön, ålder, bakgrund och bransch. 

 Reformera trygghetssystemet för att minska den otrygghet som 

företagande förknippas med. 

 Fortsätt arbetet med regelförenkling. 

 Utveckla utbildningen i entreprenörskap och företagande, till exempel 

genom Ung Företagsamhet. 

Källa: Tillväxtverket, Entreprenörskapsbarometern 2016 

SKR:s undersökning INSIKT och Svenskt 
Näringslivs ranking 

INSIKT 
För att kontinuerligt kunna arbeta med förbättringar av hur företagsärenden 

hanteras är det viktigt att ha bra underlag. SKR:s undersökning Insikt är en 

enkätundersökning till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med 

kommunen. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, 

miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor om sex 

serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet 

och effektivitet. SKR:s rapport är en bra grund för fortsatt arbete med att utveckla 

servicen till företag. Norrköpings kommun deltar i INSIKTs löpande 

undersökningar de kommande åren. 

Norrköpings NKI ligger kvar på samma nivå som 2017; 73, vilket är bra enligt 

SKR. Men när det gäller Insikts kommunranking hamnar Norrköping först på 

plats 90 i årets mätning (2017 var platsen 70). Detta beror på att ett antal andra 
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kommuner har förbättrat sig, medan Norrköping ligger kvar på samma 

servicenivå. Ranking för 2019 släpps 22 april. 

 

Källa: SKR:s enkätundersökning Insikt 

Svenskt Näringslivs ranking 
Svenskt Näringslivs ranking baseras dels på statistik, dels på en 

attitydundersökning (enkät) bland medlemsföretag. Norrköping hamnade på plats 

nummer 253 i rankingen för 2018 (rapport 2019), vilket är en försämring med 87 

platser jämfört med året innan. Indikationer från resultatet från årets undersökning 

av det lokala företagsklimatet publiceras i början av maj och rankingen av alla 

kommuner i augusti. 

Norrköpings kommuns mål är att vara en av de 10 bästa större kommunerna. När 

det gäller de jämnstora kommuner Norrköping brukar jämföra sig med kan vi se 

att trenden för de flesta är en försämring när det gäller Svenskt Näringslivs 

ranking. 

 

Källa: Svenskt näringsliv 
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Statistik 

Fler arbetsställen 

Antalet arbetsställen i Norrköping har haft en konstant ökning de senaste åren.  

 
Källa: SCB:s Företagsregister, mars 2020 

Många arbetsställen har få anställda. Drygt 10 700 arbetsställen har färre än fem 

anställda. Fördelningen mellan företagsstorlekarna ligger konstant över tid. 

                                 
Källa: SCB:s Företagsregister, mars 2020 

Branschstruktur 
Totalt förvärvsarbetade 67 750 personer (16 -74 år) i Norrköping 2018, vilket var en 

ökning från föregående år med 1 120 förvärvsarbetande. Ökningen syns främst inom 

”Företagstjänster”, ”Vård och omsorg”, ”Handel” och ”Transport”. 
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Källa: SCB 

Branschbredd 

Branschbredden i Norrköping är stort sett på samma höga nivå som de flesta av de 

jämförda kommunerna. I Norrköping finns förvärvsarbetande inom 460 branscher, 

enligt den senast tillgängliga statistiken från SCB år 2018. Det är en liten 

minskning med 10 branscher sedan år 2017. På grund av sekretessregler ingår 

bara de branscherna med 3 eller flera arbetstillfällen. 

 
Källa: SCB  

Not: y-axeln börjar inte på värdet noll 

Not: Endast branscher med tre eller fler arbetstillfällen finns med i redovisningen. 

Nyföretagande 

Enligt NyföretagarCentrums “Nyföretagarbarometer” startades 741 nya företag i 

Norrköping under 2019. Det är en ökning med 3,64 % från föregående år då totalt 

715 nya företag startades. I riket totalt ökade nyföretagandet med 1,3%. 
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Enligt ”Nyföretagarbarometern 2019” var antalet nya företag 5,2 per 1000 

invånare i Norrköping, vilket är en ökning mot föregående år med 0,15. 

Norrköping ligger också bättre till i rankingen, från plats 97 år 2018 till 90 år 

2019. Antalet nya företag per 1000 invånare ligger dock kvar på samma nivå; 6,3. 

Alla jämförbara kommuner utom Västerås (-0,4) och Örebro (-0,3) har ökat sitt 

nyföretagande per 1000 invånare under 2019: 

Eskilstuna: 4,8 

Linköping: 5,1 

Västerås:  5,9 

Jönköping: 6,0 

Örebro:    6,0 

Gemensamt mål för Norrköpings kommun och Nyföretagarcentrum är att siffran 

för antal nya företag per 1000 invånare ska ligga på 6,0. 

Källa: Nyföretagarcentrum 

 

Folkmängd och åldersfördelning 

Norrköping har under åren 2001-2019 haft en befolkningstillväxt som förväntas 

fortsätta under kommande år.  

 

Enligt den definitiva befolkningsprognosen från augusti 2019 kommer 

folkmängden öka med omkring 6 800 personer till år 2024, från drygt 143 000 

invånare den 31 december 2019 till knappt 150 00 invånare den 31 december 

2024.  

 

Folkmängden förväntas öka med strax under en procent per år under kommande 

fem år och beror både på ett positivt födelsenetto och ett positivt flyttnetto. Det 

vill säga att antalet barn som förväntas födas kommer att vara högre än antalet 

döda per år, samt att fler förväntas flytta till kommunen än antalet som flyttar ut ur 

kommunen. 
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Källa: Statistiska centralbyrån (år 1970-2018), Kommuninvånardata (2019) samt Norrköpings 

kommuns preliminära befolkningsprognos (år 2020-2028) 

 

Lönesumma 

När man mäter ekonomisk tillväxt i en kommun eller region brukar man se på 

utvecklingen av bruttoregionprodukten (BRP), som är en nedbrytning av 

bruttonationalprodukten (BNP). BRP är ett mått på den samlade produktionens 

värde, förädlingsvärdet i kommunen eller regionen. Det är dock relativt lång 

eftersläpning i BRP-statistiken, därför kan man istället välja att använda 

utvecklingen av lönesumman för alla som arbetar i kommunen som indikator för 

ekonomisk tillväxt. 

Utvecklingen av dagbefolkningens lönesumma per person i Norrköping har följt 

ett antal jämförbara kommuner sedan år 2002, men ligger lägre än rikssnittet. 

Källa: SCB 

Pendling 

Det finns en stor rörlighet på den regionala arbetsmarknaden, många bor i en 

kommun och arbetar i en annan. Utpendlingen ökade med 180 personer 2018 

jämfört med 2017. Inpendlingen ökade samtidigt med 330 personer. 

Nettopendlingen 2017 var 790 personer, d v s inpendlingen var större än 

utpendlingen. 
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Källa: SCB 

 



PERSONALAVDELNINGEN 

 2020-04-21 

Personalavdelningens 
planeringsförutsättningar 2021 

Planeringsförutsättningar 



  2 (4) 

  

Kompetensförsörjning är vår viktigaste 
framtidsfråga 
Förmågan att i framtiden attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta 

medarbetare är avgörande för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetare både vill och kan göra skillnad för Norrköpingsborna. Därför har 

kompetensförsörjning på olika sätt koppling till det mesta som ligger inom ramen 

för personalavdelningens arbetsområde. 

Ökande behov – samtidigt som vi står inför ett ekonomiskt 
mer ansträngt läge 

Det blir allt fler invånare i Norrköping och allra mest ökar antalet barn, ungdomar 

och äldre. Det innebär att fler människor kommer att nyttja kommunens tjänster 

de kommande åren – samtidigt som andelen personer som är i arbetsför ålder 

minskar. Med fler äldre, fler barn och fler ungdomar behöver den kommunala 

servicen byggas ut om den nuvarande standarden ska upprätthållas och då ökar 

även behovet av fler medarbetare.  

Det stramare ekonomiska läge som kommunen kommer att stå inför under åren 

framöver gör dock att det inte kommer att finnas möjlighet att anställa i samma 

takt som vi gjort tidigare. Vi kommer att ställas inför prioriteringar i högre 

utsträckning än tidigare, och därmed behöva bedöma hur de ekonomiska 

resurserna ska användas på bästa sätt. Förmodligen minskar efterfrågan av såväl 

arbetskraft som personalomsättning samtidigt som det blir brist på arbetskraft inom 

vissa yrkesgrupper. Vi måste därför fortsätta att jobba för att kommunen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare där medarbetare både vill och kan göra skillnad för 

Norrköpingsborna. Att vara en attraktiv arbetsgivare idag gör det möjligt att attrahera 

medarbetare även i framtiden. 

Kompetensbrist och kompetensglapp är en stor utmaning 

Arbetslösheten i Norrköping ligger högre än snittet för riket. Trots detta är det 

stora svårigheter att rekrytera medarbetare till flera av kommunens yrken i 

tillräcklig omfattning, eftersom en stor del av de personer som står utanför 

arbetsmarknaden inte har kompetens som matchar efterfrågan. Det gäller kanske 

främst de största yrkesgrupperna lärare och vårdpersonal, som finns i våra stora 

verksamheter, men många av de övriga verksamheterna står också inför stora eller 

svåra rekryteringsbehov. Exempelvis gör stadens snabba utveckling med 

pågående och kommande byggprojekt att många nya medarbetare med koppling 

till samhällsbyggnadsprocessen behövs. 

 De rekryteringsutmaningar vi står inför delar vi med många andra kommuner i 

landet eftersom samma kompetenser efterfrågas. I våra rekryteringar konkurrerar 

vi därför med andra kommuner, men också med regioner och privata aktörer som 

även de har behov av samma kompetenser. 
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Många medarbetare går i pension 

Förutom att nya medarbetare behövs för att verksamheterna växer behöver också 

nya medarbetare ersätta de som lämnar arbetslivet och går i pension. I många 

yrken tillkommer dessvärre inte nya medarbetare i samma omfattning som det 

skulle behövas. De närmaste åren kan vi förvänta oss ett stort antal 

pensionsavgångar hos våra medarbetare i flera yrkeskategorier.  

Lösningar genom kreativitet? 

För att lösa vår kompetensförsörjning kommer det att krävas att vi blir riktigt bra 

på att tänka i nya banor. Vi kan inte förlita oss till att det i framtiden kommer att 

finnas efterfrågad kompetens att rekrytera i den omfattning som behövs, eller till 

att vi har det ekonomiska utrymmet att anställa så många vi skulle behöva. Det 

kan bli nödvändigt att istället för att anställa färdigutbildade personer rekrytera 

medarbetare som vi sedan själva utbildar eller vidareutbildar i större omfattning 

än vad som görs idag. Vi kan också bli bättre på att se över hur den kompetens vi 

har nyttjas på mest effektiva sätt. Ibland kan kanske arbetsuppgifter delas upp så 

att vissa saker utförs av medarbetare som inte har den utbildning som idag 

efterfrågas för att på så sätt frigöra tid för exempelvis lärare och vårdpersonal att 

ägna åt kärnuppdraget. 

Heltidsfrågan kan lösa en del av svårigheterna 

Att så många som möjligt i Norrköpings kommun arbetar heltid är en viktig 

framtidsfråga. Hos oss ska det vara självklart att alla arbetar heltid, såvida man 

inte på eget initiativ valt att arbeta mindre. Om fler medarbetare skulle arbeta 

heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som det kan leda till attraktivare 

jobb och ökad jämställdhet. Att alla som vill arbeta heltid kan göra det ökar 

möjligheterna att rekrytera och behålla medarbetare. Sysselsättningsgrad är en 

angelägen fråga för medarbetaren eftersom inkomsten är grunden för 

försörjningsförmågan och för en rad trygghetssystem som påverkar försörjningen 

vid sjukdom, föräldraledighet och pension. 

För att klara utmaningarna behövs friska medarbetare 

Sjukfrånvarotalen i kommunen har succesivt ökat de senaste åren för att 

marginellt minska under förra året till 6,8 procent. Att sänka sjukfrånvaron är en 

annan utmaning som vi måste hantera av flera olika orsaker, inte minst för att 

klara kompetensförsörjningen. Sjukfrånvaron är negativ för såväl medarbetare 

som arbetsgivare, dels genom sänkt livskvalitet för de som drabbas av sjukdom 

men också för att den innebär stora kostnader, kompetensförluster och 

kvalitetsbrister i verksamheterna. Kompetensförsörjningen och stabiliteten i 

organisationen hämmas av sjukfrånvaron och äventyrar kommunens förmåga att 

leverera en god service till Norrköpingsborna. 

Det är viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke, vare sig de vill eller inte. 

Varumärket utgörs av omgivningens bild av hur det är att arbeta hos en viss 

arbetsgivare. 



  4 (4) 

  

Ett starkt arbetsgivarvarumärke skapar således bättre förutsättningar att attrahera 

rätt medarbetare med rätt kompetens men också förmågan att behålla nuvarande 

medarbetare, och få dem att vilja utvecklas och bidra till att uppnå 

verksamhetsmålen. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är följaktligen mycket viktigt 

för framtidens kompetensförsörjning. 

Vi måste alltså fortsätta att jobba hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Löner 

är inte vårt främsta konkurrensmedel så därför måste vi utveckla arbetet med att 

kunna erbjuda en större flexibilitet i arbets- och anställningsvillkor för våra 

medarbetare men också skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och kan 

utvecklas. 

Bra förutsättningar för chefsuppdragen  

Att leda kommunens olika verksamheter ställer stora krav på chefskapet. Chefen 

måste kunna hantera många krav och förväntningar, ibland motstridiga sådana. 

Rollen kräver en mycket god förmåga att samverka med enskilda, grupper, 

samarbetspartner och allmänheten. En av de viktigaste chefsuppgifterna är att ge 

förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sina uppdrag på bästa möjliga 

sätt. För att göra detta fordras att chefen ser alla sina medarbetare, är tydlig med 

vad som ska uppnås samt uppmuntrar till delaktighet och inflytande så att varje 

medarbetare kan ta ansvar och agera självständigt. För att möjliggöra för chefer 

att klara sitt viktiga och mångfacetterade uppdrag måste de ges rimliga villkor och 

förutsättningar eftersom det i hög grad påverkar både medarbetare och hur väl vi 

lyckas ge Norrköpingsborna det stöd och den service de behöver. 

Hög delaktighet och stort inflytande är en framgångsfaktor 

Under de kommande åren kommer kommunen ha ett fokus på att genomföra 

åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas reella möjligheter till påverkan i den 

egna verksamhetens utförande.  

Chefer möjliggör initiativtagande, skapar utrymme för återkommande samtal om 

verksamhetsutveckling och ger rätt befogenheter till medarbetarna. En hållbar och 

trovärdig utveckling i denna riktning behöver harmoniseras med kommunens 

styrning, där mål, uppföljningar och mandat. Den stärker handlingsutrymmet för 

professionerna och ger tydlighet kring ramen och uppdraget. 

Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med 

kollegor från alla verksamheter skapar värde genom god service för 

kommuninvånarna. Genom dialogbaserade möten utvecklas arbetsgruppers 

förmåga och färdigheter att lära av varandra, ta stöd i varandra och tillsammans ta 

ansvar för det gemensamma uppdraget. Tanken är att det på alla arbetsplatser 

regelbundet genomförs reflekterande samtal där varje medarbetare får bidra till en 

gemensam bild av gruppens förutsättningar och behov. Genom att tillsammans 

regelbundet reflektera över hur man gör på jobbet skapas delaktighet som bidrar 

till verksamhetens utveckling och kvalitet. 



KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 

2020-04-17 

Nuläge och utmaningar inom kultur- och fritidsområdet nationellt 

På den nationella nivån adresseras flera gemensamma och övergripande utmaningar inom 

kultur- och fritidsområdet. Dessa rör bland annat arbetet med demokratisk delaktighet. 

stadsutveckling, socioekonomiska skillnader och folkhälsa. 

Utifrån den demografiska strukturen med ökat antal barn och unga samt deras ökade 

inaktivitet är tillgången till större idrottshallar en viktig fråga. Liksom bristen på 

etableringsbar mark för idrottsändamål, bristande underhåll i anläggningar från 

”miljonprogrammen” samt simhallar. En annan utmaning som finns är att tillstånd för 

idrottsutövande i det offentliga rummet på senare tid blivit svårare att erhålla och 

miljökraven vid föroreningar och buller gör att motor- och skyttesporten får höga kostnader 

eller tvingas flytta. 

Nuläge och utmaningar inom kultur- och fritidsområdet inom 
Norrköpings kommun  

Kultur- och fritidsverksamheten bygger i stor utsträckning på samverkan mellan kontor 

inom kommunen samt samverkan mellan kommun och föreningsliv.   

Demografisk utveckling 

En ökande befolkningsmängd innebär att behovet och efterfrågan av bland annat olika typer 

av mötesplatser, idrottsanläggningar och kultur-, aktiviteter och evenemang ökar. Kultur- 

och fritidskontoret ser flera utmaningar i och med detta.  

Ett ökat antal barn och unga samt gruppen äldre kommer att innebära en ökad efterfrågan på 

samtliga verksamheter inom kultur- och fritidskontoret. Detta blir en särskild utmaning då 

kultur- och fritidsaktiviteter för barn bör finnas nära i bostadsområdet samtidigt som 

verksamhet för unga och äldre behöver organiseras på annat sätt. Utmaningen blir att hitta 

kanaler för att nå olika grupper av kommuninvånare.  

Den prognosticerade ökningen av invånare i grundskoleålder de kommande åren kommer 

även att innebära en högre efterfrågan på de verksamheter som vänder sig till skolan. En 

konsekvens av detta är att flera pedagoger kommer att behövas i kultur- och fritidskontorets 

verksamheter. Verksamheten ser även att behovet av och efterfrågan på professionellt 

handledd praktisk kulturverksamhet på fritid ökar. 

Planeringsförutsättningar 2021 
Kultur- och fritidskontoret 

Bilaga 3



  2 (4) 

  

En beräkning gjord utifrån prognostiserad befolkningstillväxt ger att antalet aktivitetstimmar 

i åldersgruppen 7-20 år årligen ökar med ca 900 timmar per vecka under de kommande 10 

åren. I en idrottshall är det i snitt 100-120 aktivitetstimmar per kväll vilket då innebär att 

behovet ökar med motsvarande en idrottshall per år. Dock utövas inte all idrottsverksamhet i 

idrottshallar, vilket gör att denna beräkning är att se som en illustration av konsekvensen av 

befolkningstillväxten. 

Tillgänglighet  

Det kommer att finns allt högre förväntningar på service och tillgänglighet och ett ökande 

behov av skapande verksamhet, både enskilt och tillsammans med andra.  

För att bibehålla och utveckla en för kommuninvånaren upplevd god servicenivå måste 

resurser avsättas för att öka tillgängligheten. Ett konkret exempel är ett inpasseringssystem 

till anläggningar som möjliggör för kommuninvånaren att själv administrera bokning, 

betalning och inpassering. 

Bibliotek står för en grundläggande samhällsservice och också en första instans för 

informationsinhämtning och kontakt med det offentliga samhället. En konsekvens av Covid 

-19 är att de digitala tjänsterna som biblioteket erbjuder har ökat. Det medför att personalen 

får arbeta mer med att tillgängliggöra det digitala utbudet, och därmed delvis ställa om 

kompetensen hos medarbetarna.  

Biblioteket är en naturlig samlings- och mötesplats och för personalen är utmaningen att 

dagligen bemöta och i handling bedöma vad som kan anses ligga inom uppdraget.  

Kultur- och fritidskontoret upplever även att möjligheten att ta sig till verksamheterna är 

viktig. När staden förtätas är det viktigt att frågan gällande kollektivtrafik, vägar och 

parkeringsplatser för bil och cykel tas om hand. Hur detta kommuniceras kan komma att 

avgöra vilken attityd kommuninvånarna har till kultur- och fritidsverksamheten.  

Kommunikation, information och samordning 

Utifrån ett demokratiperspektiv kommer rätten till, och behovet av, fri och jämlik 

information att bli allt viktigare.  

Att erbjuda olika aktiviteter och arbeta för en kreativ, aktiv fritid kräver samverkan, 

flexibilitet och en ständig dialog och kommunikation. En utmaning i nuläget är att visa på 

och synliggöra det utbud som finns och öppna upp för nya kreativa idéer att ta plats. 

Kontorets olika verksamheter arbetar ständigt med att förbättra informationen om kultur- 

och fritidsaktiviteter, vem som kan kontaktas i olika frågor och hur kommuninvånaren kan ta 

del av befintligt utbud.  

Framgången inom till exempel filmfondsarbetet, vid filminspelningar, är avhängigt en god 

kommunikation och samordning inom kommunens kontor och bolag. För att upplevas som 

filmvänlig stad krävs en väg in i kommunen vid utomstående frågor och behov av tjänster. 

Behoven rör användning av mark och lokaler samt förmedling av kompetens och service. 

Stadsutveckling och samhällsomvandling  

I och med att det byggs så mycket i Norrköping så står kommunen inför den största 

stadsomvandlingen i modern tid, vilket redan har påverkat och ytterligare kommer att 

påverka efterfrågan på kultur- och fritidskontorets expertfunktioner och tjänster. Andra 
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kontor efterfrågar kultur- och fritidskontorets kompetens och funktioner. I nya 

bostadsområden behövs kulturell och idrottslig infrastruktur som offentlig konst, 

mötesplatser för unga, idrottsplatser och bibliotek. Men även historisk- och arkeologisk 

kompetens vilket kontoret besitter. Kultur- och fritidskontoret behöver säkerställa att kultur- 

och fritidsfrågorna beaktas vid nyetableringar samt aktualisera äldre bostadsmiljöer och 

eftersatta områden.  

Etableringsbar mark  

Kultur- och fritidskontoret ser att tillgången till etableringsbar mark för idrottsändamål är 

begränsad inom stadskärnan samtidigt som staden förtätas och invånarantalet ökar. Skytte- 

och motorsporten i Norrköping ligger inom områden som översiktsplanen pekar ut som 

etableringsbar mark inom 5-15 år.  

 

En viktig framtidsfråga för kultur- och fritidskontoret är att förankra de nya områden som 

planeras i ett historiskt och kulturhistoriskt sammanhang. Här är alltifrån hällristningar till 

industrihistoria av betydelse för den som flyttar till en plats. Det ger en förankring som den 

enskilde individen också kan knyta till sina egna erfarenheter. Arbetet med BID (Buisiness 

Improvement District) är ett led i detta arbete.   

 

Att redan i planeringsfasen beakta värdet av ett bra kultur- och fritidsutbud bedöms vara en 

framgångsfaktor för tillväxt. 

Anläggningar  

Ett rikt utbud av anläggningar och idrottsmiljöer i Norrköping skapar valmöjligheter av 

idrotter. Valmöjligheten ihop med närheten till anläggningar/ idrottsmiljöer har flera positiva 

hälsoeffekter. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i staden 

och inom rimliga avstånd i kommunens ytterområden.  

Norrköping har generellt sett en bra tillgång till anläggningar.  Kultur- och fritidskontoret 

kan dock, för några idrotter, se utmaningar. I jämförelse med kommuner av motsvarande 

storlek och läge har Norrköping mindre tillgång till vattenyta och isyta. Gymnastiken har 

växt som idrott i Norrköping med ca 500 barn/unga per år under de tre senaste åren. Detta 

gör att tillgången till anläggningar för gymnastik är starkt begränsad. Fotbollen har historiskt 

varit en idrott som spelats under 3 säsonger med ett vinteruppehåll. Idag spelas fotboll under 

hela året vilket påverkar tillgången till större hallar och detta ställer även krav på fler 

konstgräsplaner då vanliga gräsytor inte håller för spel mellan oktober till april. 

Flera av de anläggningar som nyttjas av föreningslivet byggdes på 60-, och 70-talet och de 

har idag ett stort behov av underhåll.  

 

Tillgången till natur och friluftsområden är mycket god i Norrköping. Den fysiska 

tillgängligheten är under utveckling. För att öka nyttjandet och nå flera målgrupper behövs 

ökade och riktade kommunikationsinsatser. 

Ändamålsenliga verksamhetslokaler 

Kultur- och fritidskontorets verksamheter är idag förlagda i olika lokaler på olika platser i 

Norrköping. I takt med en ökning av exempelvis elever vid Kulturskolan ser kontoret en 

utmaning att hitta ändamålsenliga lokaler i bostadsområden och kommunens ytterområden.  
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Museiverksamheterna är trångbodda och saknar ändamålsenliga lokaler för företrädelsevis 

samlingarna.  

 

Att se film på bio kommer i framtiden innebära helt andra krav från kunden än vad vi kan 

erbjuda idag. Cnema har genom enkäter, försäljningsstatistik och trendspaning på andra 

biografer identifierat ett starkt behov av att kunna erbjuda ökad servering, även i salong 

under filmvisning.  

Den förväntade volymökningen inom idrottsverksamheten med ca 2,4% årligen innebär att 

det i snitt behövs en ny idrottshall vart annat till vart tredje år. 

Samlingar  

En utmaning med de samlingar som finns inom museiverksamheten är att öka 

tillgängligheten, digitalisera och tillsätta resurser för skötsel och vård.  

Norrköpings Konstmuseum förvaltar kommunens konst. Museet ansvarar för en av landets 

viktigaste samlingar av svensk modern konst fram till idag, en internationell grafiksamling 

samt kommunens offentliga konst. Museet ansvarar även för flera konstnärsarkiv som är av 

internationell betydelse. Behovet av en genomgripande inventering av kommunens 

konstinnehav är stort samt att göra samlingar och arkiv digitalt tillgängliga.  

Lagstiftning och regelverk  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är lagstadgat vad gäller verksamheterna 

som lyder under Bibliotekslagen och Miljöbalken om områdesskydd. En stor del av 

verksamheten inom kultur- och fritidskontoret omfattas således inte av lagstiftningen.  

Attityder och beteenden 

Den traditionella föreningsformen utmanas av mer löst sammansatta strukturer som skapas 

för ett enstaka projekt, eller en enskild sakfråga. I Covid -19-tiden har den digitala 

mötesformen utvecklas alltmer och kompletterar det fysiska mötet.  

Inom föreningslivet ser kontoret att det är en äldre generation som bär majoriteten av 

föreningarnas förtroendeuppdrag. Processer som leder till att fler ungdomar engagerar sig i 

föreningslivet kommer att behöva prioriteras. 

Verksamheten inom kultur- och fritidsområdet kommer att påverkas i takt med att samhället 

utvecklas och befolkningen ökar. Den rådgivande rollen och en samlad erfarenhet/kunskap 

inom kultur- och fritidsområdet blir tongivande tillsammans med kompetens inom bland 

annat IT, kartläggningar, analyser för uppföljning med mera. 

 

Kontoret ser en efterfrågan hos medborgaren att vara medskapande och få ett större 

inflytande i sitt fritidsliv. Verksamheterna ska bidra med att stärka möjligheter för individer 

för kreativt skapande, ta tillvara individens nyfikenhet och skaparlust samt tillgängliggöra 

för platser och kreativa miljöer. 

 

Maria Modig 

kultur- och fritidsdirektör 



SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 2020-04-09 

Planeringsförutsättningar 2021 för 
samhällsbyggnadskontoret  

Planeringsförutsättningarna ingår som en del i budgetprocessen och utgör 
kontorets beskrivning av faktorer och tillhörande konsekvenser som kommer 
påverka verksamheten i ett 5-10 års perspektiv. Samhällsbyggnadskontorets 
nämnder – samhällsplaneringsnämnden, tekniska nämnden och byggnads- och 
miljöskyddsnämnden tar del av planeringsförutsättningarna inför budgetbeslut. 

Planeringsförutsättningar 
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Planeringsförutsättningar  
Demografisk utveckling och konjunktur 
 
Norrköpings folkmängd har ökat sedan år 2000 och det är särskilt den yngre och 
den äldsta gruppen som ökar mest. Befolkningsprognoser visar att gruppen äldre 
ökar, framförallt gruppen 80-84 som från 2019 till 2024 förväntas öka med 28 %. 
Det innebär att antalet personer med behov av färdtjänst och bostadsanpassning 
förväntas öka. Den bostadsbrist som råder i kommunen påverkar även den äldre 
populationen. Det kan vara svårt att hänvisa till en annan mer anpassad bostad när 
det blir aktuellt för ett byte på grund av ålders- eller hälsoskäl. På grund av ett 
ökande elevunderlag i grundskolan med cirka 250 elever per år de närmaste åren 
fram till 2023, kommer även kostnaden för skolskjuts att öka. Därefter förväntas 
ökningen plana ut. Gymnasieskolans elevantal beräknas också att öka med cirka 
250 elever per år. Samhällsbyggnadskontoret har nära kontakt med 
utbildningskontoret eftersom verksamheterna är beroende av varandra. Vi har nu 
även en situation där många skolor är så pass fullbelagda att det inte längre är 
möjligt att placera elever där utifrån närhetsprincipen. Vi ser en trend att de längre 
skoltaxiresorna ökar på grund av fyllda skolor. 

Norrköping har haft en lång period av utveckling och det har funnits en stor 
efterfrågan på bostäder och det byggs bostäder. Kommunen levererar exempelvis 
byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner för mer än 2 000 lägenheter per år. Det 
finns en stor efterfrågan på verksamhetsmark och det är många företag om är 
intresserade av att etablera sig i kommunen. I dagsläget tror vi att efterfrågan 
kommer att finnas kvar och att det är av vikt att fortsätta med planläggningen. I 
syfte att säkra framtida behov av verksamhetsmark har kommunfullmäktige gett 
tekniska nämnden och samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att planlägga och 
bygga ut större verksamhetsområden.  

Det råder en stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas nationellt 
de kommande åren utifrån den Coronakris som världen just nu har. Samtidigt 
beslutas åtgärdspaket på nationell nivå och vilka effekter de kommer att få är 
mycket svårt att säga i nuläget. Det vi vet är att det kommer att råda en stor 
osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framåt. När det gäller prognosen 
för investeringar inom byggbranschen kommer den att vara mycket svår att 
förutse med anledning av krisen, likaså hur investeringsvilja och efterfrågan på 
verksamhetsområden kommer att vara. Den avmattning som kontoret redan ser är 
en minskning med cirka fem procent (2019) när det gäller ansökan om bygglov 
och anmälningsärenden. En minskning som i huvudsak hushållen står för. Denna 
utveckling kommer att påverkas av hur konjunkturen utvecklas framåt med 
hänsyn till Coronakrisen. 
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Stadsutveckling 
I Norrköping pågår en kraftig stadsutveckling. Ostlänken, Inre hamnen, Butängen 
är några exempel på stora projekt som kommer att ändra Norrköpings karaktär för 
alltid. Det kommer att skapas många nya bostäder de kommande åren vilket 
innebär att befolkningsmängden ökar. Det är positivt men det innebär även att vi 
blir fler som ska dela på staden och vad den har att erbjuda. 
 
Den starka tillväxten avspeglar sig i hela kontorets verksamhet. En stor 
efterfrågan på bostäder och mark för etablering har medfört ett tryck på 
kommunal planering och exploatering. Här handlar det dels om att prioritera rätt 
gällande exploatering och investeringar för att ta tillvara möjligheter och dels om 
att behålla trovärdighet och långsiktighet gentemot exploatörer, entreprenörer och 
leverantörer. Vi ser bland annat möjligheter i att samverka med Trafikverket om 
masshantering. Här kan vi erbjuda fördelaktigt omhändertagande samtidigt som vi 
får massor att nyttja vid utveckling av verksamhetsmark, en bra samverkan för 
båda parter. 
 
När jungfrulig mark planeras för exploatering kommer alltid avväganden att 
behöva göras mellan befintliga naturvärden och nyttan med annan 
markanvändning, till exempel som verksamhetsmark. Här gäller att helst finna 
lösningar som kan tillgodose både biologisk mångfald och stadens utveckling. I 
det fall det inte är möjligt att kombinera och bevara naturvärden vid en 
exploatering, kan som en sista åtgärd detta kompenseras för på en annan plats. Det 
innebär att naturvärden ökar på en annan plats genom till exempel trädplantering 
eller att anlägga en våtmark. Vi kan också vara proaktiva genom att aktivt arbeta 
med naturvärden i tidiga skeden för att underlätta vid exploatering av 
verksamhetsmark.     
 
Staden kommer att fortsätta påverkas av all byggnation, inte minst av de 
kommande stora infrastrukturprojekten såsom Ostlänken och nytt resecentrum. 
Det blir en avsevärd påverkan på vägtrafiken under många år framåt. Här gäller 
att projekten samordnas och styrs på allra bästa sätt för att klara av att driva 
trafiken med en acceptabel kapacitetförmåga och bästa trafiksäkerhet. 
I översiktsplanen för staden anges att biltrafiken inte ska öka trots att stadens 
invånarantal kan öka med 40 000 personer till 2035. Därmed är det nödvändigt att 
de hållbara trafikslagen prioriteras i första hand – gång, cykel och kollektivtrafik. 
I arbetet Framtidens resor i Norrköping, FriN, har redovisats hur trafiklösningar 
kan se ut i tiden fram mot att Ostlänken och ett nytt resecentrum finns på plats.  

Vi bor allt fler i centrala Norrköping, det innebär ett ökat tryck på allmänna 
platser såsom parker, torg och strandpromenader. Dessa behöver utformas så att 
de fyller fler funktioner och krav t.ex. möjlighet till umgänge, utformning för 
olika åldersgrupper, tillgänglighet och upplevd trygghet men även hantering av 
översvämningar vid skyfallsregn. Klimatförändringen är en realitet, men mer 
grönska och träd i staden sänker temperaturen och en god planering av ytor kan 
möjliggöra översvämningar utan större skadeverkningar. Det handlar också om att 
ha resurser för att kunna sköta om och underhålla både befintliga och nybyggda 
platser så att höga kvaliteter kan behållas och att genomförda investeringar får en 
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lång livslängd. Sammantaget medför det kärva ekonomiska läget, nya 
ansvarsområden och ökade krav på driftverksamhetens leverans ett behov av att 
undersöka alternativa driftformer i syfte att säkerställa effektivitet och ekonomisk 
kontroll samt att se över möjligheter till ökande intäkter genom alternativa 
intäktskällor, rätt avgiftsnivåer, villkor m.m. 

Lagstiftning, taxor och tillsyn 
Det blir allt mer viktigt för de verksamheter som är taxefinansierade att ha 
uppdaterade taxor som speglar kostnadsläget. Inför varje budgetår behöver en 
översyn av taxor göras så att de ger kostnadstäckning. Det gäller både att nå rätt 
finansieringsgrad och att taxor uppfattas som förståeliga och relevanta av 
näringsliv och medborgare. 
 
Inom myndighetsutövningen ser kontoret en kraftig ökning av antalet 
tillsynsärenden inom PBL-området. Mellan 2016-2019 har antalet ärenden 
tredubblats och ökningen ser ut att fortsätta under 2020. Det finns även en ökning 
av klagomålsärenden relaterade till livsmedelslagstiftning och till miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Tillsyns- och klagomålsärenden kan vara mycket 
resurskrävande och kräva omfattande handläggningsinsatser utan att ge några 
större intäkter. 
 
Konsekvensen av ett ökat antal tillsyns- och klagomålsärenden är att 
handläggningen tar så stor del av anslagsmedlen att arbetsuppgifter som inte är 
taxefinansierade till exempel information och rådgivning samt 
kompetensutveckling för personalen får stå tillbaka till förmån för ej debiterbar 
myndighetsutövning. 
 
I och med informationssäkerhetslagstiftningen kommer kontoret behöva arbeta 
med att få en rättssäker och laglig hantering av den information som kontoret 
ansvarar för. Här ingår även att kontoret ska leva upp till dataskyddsförordningen 
(GDPR) samt arkivlagen. Kontorets dokumenthanteringsplaner ska omarbetas till 
informationshanteringsplaner som innehåller alla tre perspektiven om dataskydd, 
säkerhet och arkivering.  Kontorets informationsmängder och dess lagringsyta 
identifieras och analyseras, samt vad och när informationsmängder gallras. Resurs 
för att hålla ihop arbetet krävs, en informationssamordnare ska tillsättas för 
kontoret. 

Digitalisering, attityder och beteenden 

Det finns idag ett nationellt tryck på att vara en digitaliserad myndighet. Det drivs 
nationella projekt, av bland annat Tillväxtverket, för att fortsätta utvecklingen 
framåt. Att staten har tillsatt en myndighet för digitalisering kommer ytterligare 
att öka digitaliseringstakten i samhället.  

Allt större krav ställs på tillgänglighet och behovet av självbetjäningstjänster ökar. 
Kommunen behöver följa med i teknikutvecklingen och använda fler så kallade e-
tjänster. För att ordna detta krävs initialt en arbetsinsats som belastar 
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organisationen, men som förenklar arbetet både för kommuninvånare och 
handläggare när allt är på plats. 
 
Boverket har fått ett uppdrag om att alla nya detaljplaner som tas fram från och 
med 2022 ska vara digitala. Det innebär även att innehållet ska vara enhetligt 
vilket gör det enklare att arbeta med detaljplaner över administrativa gränser. Ett 
liknande arbete initieras även för region- och översiktsplaner. Parallellt med detta 
pågår ett arbete med att utreda hur all information inom samhällsbyggnads-
processen ska tillgängliggöras för både handläggare och externa intressenter. 
Detta kommer att ställa stora krav på kontoret att successivt anpassa arbetssätt och 
information till de nya reglerna. 
 
Då tempot och kraven på snabbare leveranser av våra tjänster ökar behöver vi 
också tänka på att ha effektiva och säkra metoder för till exempel insamling av 
data. Drönare och marklaser är två exempel på nya insamlingsmetoder som kan 
bidra till säkerhet och effektivisering samtidigt som det ökar komplexiteten på 
våra produkter. Vi ser också att det som brukar kallas ”den smarta staden” nu 
utvecklas, där ofta befintliga datasystem kan kopplas samman och ge data som 
underlag för kommande beslut och snabb online-information till 
kunder/medborgare. I de flesta fall kommer kartor att spela en stor roll som 
informationsbärare. 
 
Medborgare och näringsidkare tenderar att driva sina ärenden hårdare, oaktat om 
det handlar om ett skolskjutsärende, en synpunkt om förändring på allmän plats 
eller villkor i ett avtal. Handlingar begärs ut i högre grad och frågor eskalerar i 
den kommunala organisationen. Skillnaden mellan intressenters förväntansbild av 
vad kommunen ska bistå med och vad kommunen faktiskt har möjlighet att göra 
ökar ständigt. Här behövs kommunikationsinsatser för att skapa rimlig förväntan. 
Kontoret förväntar sig också i linje med detta en fortsatt ökning av juridiska 
diskussioner både i projekt och med entreprenörer.  

Näringsliv 
Det råder konkurrens om företagsetableringar mellan kommuner. Det gäller både 
stora nya etableringar och utveckling av befintliga företag. Frågor om markbehov, 
lokalutveckling och byggande utgör sällan företagens kärnverksamhet. Det är 
därför viktigt med tydlig lotsning och samordning mellan näringslivsavdelningen 
och samhällsbyggnadskontoret för att öka chanserna att företag etablerar sig, 
växer och skapar arbetstillfällen.  
 
E-handelns effekter på staden bör följas för att om möjligt motverka negativ effekt 
på stadskärnans attraktivitet. En omställning i staden sker från konsumtion till 
upplevelse. Vi ser fler restauranger och ett större folkliv under dygnets alla 
timmar vilket ställer höga krav på en trygg stad, även under dygnets mörka tid. 
 
Kommunens har i några mätningar haft ett försämrat resultat när det gäller hur 
näringslivet ser på den kommunala verksamheten. Samhällsbyggnadskontoret tar 
detta på största allvar och planerar för olika förbättringsåtgärder exempelvis inom 
områdena tillgänglighet och service.  
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Attraktiv arbetsgivare 

En av de viktigaste faktorerna för att samhällsbyggnadskontoret ska lyckas 
uppfylla målen för sin verksamhet är att kontoret har kompetenta medarbetare. 
För att klara detta måste vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

Vi ser det nödvändigt att kontinuerligt arbeta inom följande områden för att nå 
fram som en attraktiv arbetsgivare:  

 Att erbjuda stimulerande arbetsuppgifter

 En väl förberedd och genomarbetad introduktion för nya medarbetare

 Medarbetares kompetensutveckling

 Konkurrenskraftiga lönenivåer och förmåner

 Tydliga karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter

 Tydliga mål och delaktighet

 Bra arbetsmiljö med modernt IT-stöd och funktionella lokaler

 Marknadsföra vår verksamhet – framhålla möjlighet till att delta i
samhällets utveckling genom att arbeta på samhällsbyggnadskontoret.
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Den demografiskt drivna kostnadsökningen  

Behoven av sociala insatser i kommunen ökar när folkmängden ökar. Norrköping 

har under en längre tid haft en stabil befolkningsökning och kommunens prognos 

visar på fortsatt befolkningstillväxt. Tabellen nedan visar att folkmängden totalt i 

kommunen förväntas öka med 4,8 procent fram till år 2024. Under samma period 

ökar befolkningen upp till 18 år med 7,4 procent. En sådan utveckling påverkar 

socialnämndens kostnader då cirka 70 procent av nämndens budget går till barn 

och ungdomar. 

Befolkningsprognos, totalt och åldersuppdelat 

 Befolkning totalt Befolkning 
0-18 år 

Befolkning 19 år 
och äldre 

2019 143 171 32 361 110 810 

2024 150 000 34 760 115 240 

Förändring fram till 2024 + 4,8 % + 7,4 % + 4,0 % 

Källa: Definitiv befolkningsprognos 2019-2023 med utblick mot 2028, Norrköpingsfakta Rapport nr 2019:2  
(2019-09-26) och Kolada för utfallet 2019. 

För att få en uppfattning av samvariationen mellan befolkningsökning och ökade 

kostnader har en analys gjorts av nettokostnader för barn- och ungdomsvård 

respektive vuxenvård enligt socialnämndens bokslut åren 2010 till 2019. För barn- 

och ungdomsvården får man fram följande bild. 

 

De blå punkterna visar storleken på gruppen 0-18-åringar samt nettokostnader för 

barn- och ungdomsvården (i tusental kr) åren 2010 till 2019. Den blå linjen visar 

trendlinjen för dessa data under perioden. Trendlinjens ekvation visar att för varje 

ytterligare 0-18-åring har kommunens kostnad för barn- och ungdomsvård ökat 

med drygt 29 000 kr. Orange linje visar beräknade kostnader för barn- och 

ungdomsvården de kommande fem åren baserat på kommunens 

befolkningsprognos om kostnaderna utvecklas enligt trenden de senaste 10 åren. 
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Nästa diagram visar motsvarande bild för vuxenvården. 

 

Vi kan se att för vuxenvården har samvariationen mellan kostnader och 

befolkning avvikit mer från den linjära trendlinjen än vad som är fallet för barn- 

och ungdomsvården. Den linjära trendlinjen i vuxenvården har även haft mindre 

brant lutning jämfört med barn- och ungdomsvården. För varje ytterligare vuxen 

person i befolkningen har kostnaderna för vuxenvård ökat med cirka 3 000 kr. 

I tabellen nedan redovisas hur mycket i kronor räknat socialnämndens 

nettokostnader för vård beräknas öka årligen de kommande fem åren. Två olika 

framskrivningar redovisas. I den ena framskrivningen används de trendlinjer som 

illustrerats med orange linje i de två diagrammen ovan. I den andra 

framskrivningen utgår man från utfallet för kostnader och befolkning år 2019 och 

därefter används trendlinjens lutning tillsammans med befolkningsprognos för att 

räkna ut de följande årens kostnader. De två framskrivningsmetoderna ger olika 

resultat framförallt för vuxenvården. Det beror på att vuxenvårdens kostnader 

minskade ganska rejält mellan 2018 och 2019. Enligt den första 

framskrivningsmetoden kommer vuxenvårdens kostnader år 2020 göra ett rejält 

hopp tillbaka upp till den historiska trendlinjen plus att kostnaderna förväntas öka 

på grund av fler vuxna i befolkningen. Enligt den andra framskrivningsmetoden 

kommer vuxenvårdens kostnader istället utgå från punkten år 2019 och öka enligt 

trendlinjens lutning. Det innebär en parallellförskjutning nedåt av orange 

trendlinje. 
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Framskrivningar av vårdkostnader (miljoner kr) 

Enkel trendframskrivning 

 
Bokslut 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 Summa ökning 

2020-2024 

Barn- och 

ungdomsvård 

376 18 16 14 11 11 70 

Vuxenvård 129 16   2   3   3   3 28 

Summa 506 34 19 17 14 14 98 

Framskrivning med historisk trend från faktisk kostnadsnivå 2019 

 Bokslut 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 Summa ökning 

2020-2024 

Barn- och 

ungdomsvård 

376 17 16 14 11 11 70 

Vuxenvård 129   2   2   3   3   3 14 

Summa 506 20 19 17 14 14 84 

 

De två metoderna för framskrivningar ger ganska identiska resultat utom för 

vuxenvården år 2020. Beroende på hur det går med kostnaderna för vuxenvården 

det första prognosåret så beräknas de totala vårdkostnaderna år 2024 bli mellan 84 

och 98 miljoner kr högre än vid bokslutet 2019. Merparten av dessa 

kostnadsökningar förväntas uppstå inom barn- och ungdomsvården. 

Beräkningarna i det här avsnittet utgår från socialnämndens bokslut över 

nettokostnader för barn- och ungdomsvården och vuxenvården. I de ekonomiska 

boksluten finns även några mindre kostnadsposter särredovisade såsom 

familjerätt, familjerådgivning, politisk verksamhet och nämndadministration. 

Dessa kostnadsposter utgör årligen cirka 2 procent av nämndens samlade 

nettokostnader och har inte inkluderats i beräkningarna ovan. 

Bostadsbristen 

Bostadsbristen förväntas bestå de närmaste åren och det påverkar socialnämndens 

verksamheter på flera sätt. En tydlig konsekvens av bostadsbristen är att det 

försvårar socialkontorets arbete att erbjuda klienter med vårdbehov 

hemmaplanslösningar som alternativ till kostsamma institutionsplaceringar. Brist 

på bostäder bromsar även utflödet av personer från socialkontorets boenden till 

den ordinarie bostadsmarknaden. 

Ökade förväntningar på individ- och familjeomsorgen i arbetet mot 
brottslighet 

I den nationella kriminalpolitiska debatten pekas kommunernas socialtjänst ut 

som en av nyckelaktörerna som bör få utökade uppdrag i att bekämpa 

gängkriminalitet. Det handlar om att socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
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ska bidra med mer av både tvångsåtgärder och tidiga brottsförebyggande insatser. 

Den typen av förslag framgår bland annat av regeringens 34-punktsprogram mot 

gängkriminalitet som lanserades under 2019. Det finns en risk att dessa politiska 

initiativ på nationell nivå resulterar i underfinansierade nya uppdrag för 

kommunernas socialtjänst. 

Pågående översyn av socialtjänstlagen 

Våren 2017 utsåg regeringen en särskild utredare för att se över socialtjänstlagen 

och vissa av socialtjänstens uppgifter. I juli 2018 fick utredningen tilläggsdirektiv 

och i samband med detta flyttades slutredovisningen av uppdraget fram till den 1 

juni 2020. Det är för närvarande okänt vad utredningen kommer att föreslå och 

hur det kommer att påverka socialnämndens verksamheter. 



 

UTBILDNINGSKONTORET 

 2020-03-10 

Planeringsförutsättningar för 
utbildningsnämndens 
verksamheter år 2021-2030 
UN 2020/0199 

Utbildningskontoret presenterar planeringsförutsättningar för 
utbildningsnämndens verksamheter avseende perioden 2021-2030. 
Planeringsförutsättningar är ett av styrdokumenten i Norrköpings kommuns 
styrmodell och ligger till grund för nämndens budget för perioden 2021-2024. 

Rapport 
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1. Inledning  
Den här rapporten handlar om planeringsförutsättningar för utbildningsnämndens 
verksamheter avseende perioden 2021-2030. Planeringsförutsättningar är ett av 
styrdokumenten i Norrköpings kommuns styrmodell och ligger till grund för 
utbildningsnämndens budget för perioden 2021-2024.  

Rapporten har tagits fram av tjänstepersoner inom utbildningskontoret. Rapporten 
kommer att presenteras till utbildningsnämnden och kommer därefter att inges till 
kommunstyrelsens kontor. Kommunstyrelsens kontor kommer att sammanställa 
samtliga kontors planeringsförutsättningar i en övergripande rapport som kommer 
att täcka kommunens samtliga verksamheter.  

Den nuvarande rapporten har följande struktur: I avsnitt nummer två presenteras 
de viktigaste framtidsutmaningarna och påverkansfaktorerna som 
utbildningsnämndens verksamheter kommer att möta under de kommande tio 
åren. I avsnitt nummer tre presenteras viktiga regelverksändringar som nyligen 
trätt i kraft eller som inom kort förväntas träda i kraft och som kommer att 
påverka det kommunala skolväsendet. De tre avslutande avsnitten i denna rapport 
redogör för den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen, det framtida 
lokalbehovet för förskolor och skolor samt läget beträffande 
kompetensförsörjning för pedagogiskt utbildad personal.  

2. Omvärldsfaktorer med stor påverkan på nämndens 
verksamheter  

Ekonomi, behovsgapet 
De ekonomiska förutsättningarna för den kommunala sektorn förväntas bli mer 
ansträngda då färre yrkesverksamma personer ska försörja fler barn, ungdomar 
och äldre. Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på kommunal service. Antalet 
barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter kommer att öka. 

Utmaningarna för utbildningsnämnden blir att förvalta, utöka och prioritera inom 
verksamheten med samma eller mindre resurser, fler barn och elever i 
verksamheten samt med bibehållen kvalitét. 

Kompetensförsörjning 
Ett sannolikt framtidsscenario är brist på kvalificerad arbetskraft, särskilt 
avseende pedagogiskt utbildad och legitimerad personal, vilket kommer att 
fortsätta att ställa krav på att omformulera verksamhetens arbetssätt och 
organisation.  

Utmaningarna för verksamheten inom utbildningsnämndens ansvarsområden blir 
att organisera verksamhet samt fördela arbetsuppgifter och ansvar så att 
pedagoger kan ägna sig åt sitt specifika uppdrag: planering, genomförande och 
uppföljning av undervisningen. Framtidsscenariot beträffande 
kompetensförsörjningen aktualiserar frågeställningen om, och i så fall vilka, nya 
professioner som kommer att behövas i förskolan och skolan. Det gäller också att 
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skapa en modern organisation med likvärdig bemanning för att ge varje barn och 
elev möjlighet att lyckas och utvecklas så långt som möjligt. Utöver detta behöver 
även arbetsgivarvarumärket stärkas så att pedagoger väljer Norrköpings kommun 
framför andra arbetsgivare samt arbetsbelastningen minska så att pedagogerna 
väljer att stanna i yrket. 

Socioekonomisk segregation  
Samhället präglas av växande socioekonomisk segregation mellan olika grupper, 
vilket skolan ska bemöta genom sitt kompensatoriska uppdrag. Utmaningarna för 
utbildningsnämndens verksamheter blir att lyckas utveckla förskolans och skolans 
kompensatoriska uppdrag samt likvärdighet i en samhällelig kontext som präglas 
av socioekonomiska skillnader.  

Även ur ett genusperspektiv aktualiseras pojkarnas och unga mäns 
socioekonomiska och utbildningsmässiga segregation: det finns nämligen statistik 
och forskning som visar att pojkars resultat är lägre än flickors, att fler flickor 
läser vidare på högskolan samt  att unga män utan fullständig gymnasieutbildning 
i lägre grad tenderar att bilda familj.   

Elever i behov av stöd 
I utbildningsnämndens verksamheter finns idag fler barn och elever med särskilda 
behov. Det handlar dels om att barn överlever svåra sjukdomar som medför 
fysiska och psykiska funktionsvariationer, dels om barn med olika 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. Utmaningarna för utbildningsnämndens 
verksamheter är att anpassa organisationen och utveckla tillgängliga lärmiljöer, 
även genom samverkan mellan olika kommunala enheter, så att verksamheterna 
blir bättre rustade för att ta emot barn och elever med behov av särskilt stöd och 
extraordinärt särskilt stöd. 

Förändringar gällande rådande värderingar  
I förskolan och skolan märks väldigt tydligt att det pågår en förändring av 
värderingar hos befolkningen. Det finns en tydlig trend mot ökad 
individualisering vilket uttrycks i t.ex. elevernas och vårdnadshavarnas utövning 
av det fria skolvalet samt en förstärkning av individuella rättigheter. 
Organisationen verkar idag i ett sammanhang där kraven från invånarna  
kännetecknas av individfokus. Skolans organisation behöver bemöta framtidens 
arbetsmarknad och de nya generationernas förväntningar på ett hållbart arbetsliv.   

Det framtidsscenario som har beskrivits genom ovanstående faktorer ställer 
komplexa krav och svåra val till det politiska beslutsfattandet. Politiker behöver 
avgöra vilka åtgärder och grupper som ska prioriteras i ett samhälle i ständig 
förändring där utrymmet för ekonomiska satsningar är begränsat.   

3. Ändringar i lagstiftning och andra styrdokument  
I det här avsnittet redogörs för regelverksändringar som nyligen har trätt i kraft 
eller som inom kort kommer att träda i kraft och som förväntas ha en påverkan på 
utbildningsnämndens verksamheter. Påverkan på utbildningsnämndens 
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verksamheter handlar i samtliga fall främst om ökade ekonomiska kostnader till 
följd av behovet av att  rekrytera fler pedagoger samt organisatoriska svårigheter 
utifrån rådande tillgång till pedagogiskt utbildad personal.  

3.1 Förskola  

Reviderad av läroplan för förskola - under implementering  
Den reviderade läroplanen för förskolan, trädde i kraft den 1 juli 2019 men 
implementeringsinsatser pågår fortfarande. Revideringen bedöms medföra stor 
påverkan ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv utifrån behov av 
infrastrukturell utbyggnad samt kompetensutveckling av personal för att efterleva 
läroplanens ambition vad gäller bl.a. digitalisering.  

3.2 Grundskola  

Försöksverksamheten med fjärrundervisning förlängs –under utredning  
Försöksverksamheten med fjärrundervisning ska gälla till och med den 30 juni 
2020. Förordningen innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med 
fjärrundervisning i alla ämnen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.  

Krav på legitimation i fritidshemmet – under implementering 
Den 1 juli 2019 infördes ett krav på lärarlegitimation och behörighet för att 
undervisa i fritidshemmet. Ändringen är fortfarande under implementering i 
utbildningsnämndens verksamheter.  

Den här ändringen bedöms medföra en stor påverkan ur ett organisatoriskt och 
ekonomiskt perspektiv utifrån behovet av att rekrytera behörig personal under 
rådande brist på utbildade lärare.  

Modersmål och studiehandledning i grundskolan – under utredning  
I maj 2019 presenterades en utredning där följande förändringar föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2021: 

- Huvudmannens skyldighet att endast erbjuda modersmålsundervisning i 
sammanlagt högst sju läsår bör upphävas. 

- Modersmål ska ingå i timplanen och den minsta garanterade 
undervisningstiden för ämnet ska vara 324 timmar och fördelas jämnt över 
de tre stadierna i grundskolan och grundsärskolan.  

Om betänkandet resulterar i en lagändring kan det leda till ökade kostnader om 
fler elever väljer att studera modersmål i fler år.  

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
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lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 

Ny timplan för ämnena matematik, språkval och idrott och hälsa – under 
implementering  
Nya timplaner för matematik, språkval samt idrott och hälsa trädde i kraft år 2019 
för grundskola och grundsärskola och implementeringen av dessa timplaner pågår 
fortfarande. De nya timplanerna innebär att eleverna får högre garanterad 
undervisningstid i de nämnda ämnena samtidigt som vissa timmar har tagits bort 
från t.ex. elevens val. Regeländringen innebär bl.a. att språkval ska bedrivas i 
årskurserna 6 till 9 (språkval erbjöds tidigare i årskurserna 7 till 9).  

De nya timplanerna bedöms medföra en stor påverkan ur ett organisatoriskt och 
ekonomiskt perspektiv utifrån behovet av att rekrytera behörig personal under 
rådande brist på utbildade lärare; även ökade lönekostnader är att förvänta.  

Skolverket arbetar vidare för digitalisering av nationella prov – under 
utredning  
Enligt besked från Skolverket kommer de första digitala nationella proven att 
genomföras år 2023. Digitaliseringen av de nationella proven förväntas bidra till 
att minska den tid som lärarna ägnar åt administration och bedömning av proven. 
Digitalisering av proven kan också bidra till minskade risker för läckor.  

Norrköpings kommun deltar i Skolverkets försöksverksamhet gällande digitala 
nationella prov. Vikbolandsskolan, som ingår i försöksverksamheten, kommer att 
genomföra digitala exempelprov under våren och hösten 2021.  

Studie- och yrkesvägledning – under utredning  
Ett betänkande med benämningen Framtidval – karriärvägledning för individ och 
samhälle (SOU 2019:4) skickades på remiss under våren 2019 och 
lagstiftningsarbetet pågår. Betänkandet föreslår en förstärkning av studie- och 
yrkesvägledning, genom bl.a. erbjudande av generell och individuell 
karriärvägledning till elever och ett förtydligande av uppdraget som 
karriärvägledare. I högstadiet införs framtidsval som ett inslag i utbildningen 
motsvarande 80 timmar. Betänkandet föreslås träda i kraft i januari 2021. 

Om betänkandet resulterar i en lagändring kommer detta att medföra en stor 
påverkan ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv utifrån behov av att 
rekrytera utbildade studie- och yrkesvägledare/karriärvägledare.  

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 
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Tioårig grundskola – under utredning  
Genom kommittédirektiv 2020:24 har regeringen beslutat att utreda 
förutsättningar för en tioårig grundskola och grundsärskola (även specialskola och 
sameskola omfattas av utredningen). Avsikten är att förskoleklassen ska göras om 
till årskurs ett i den nya grund- och grundsärskolan. Syftet med regeländringen är 
att förbättra elevernas kunskapsresultat genom att sexåringarnas knyts till 
grundskolans personal, kompetens, läroplan och resurser.1 Utredningen kommer 
att undersöka vilken fortbildning och kompetensutveckling som ska erbjudas till 
förskollärarna så att de kan fortsätta att undervisa sexåriga elever (förskollärare 
utgör idag ca. 50 % av den personal som arbetar i förskoleklassen).  

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 

3.3 Grundskola och gymnasieskola  

Förslag till nya kursplaner – under utredning  
Skolverket har till regeringen överlämnat förslag till reviderade kursplaner i 
grundskolan och sameskolan, fem kursplaner i specialskolan och tre ämnesplaner 
på gymnasial nivå, nämligen engelska, matematik och moderna språk. Regeringen 
förväntas fatta beslut om nya kursplaner under våren 2020 och ändringarna kan 
komma att träda i kraft redan under höstterminen 2020. Revideringens syfte är att 
öka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen genom ett tydligare fokus på 
ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav. 

Om förslaget antas, kommer detta att medföra en stor påverkan på lärarnas 
planering och genomförande av sin undervisning; även organisatorisk och 
ekonomisk påverkan kan förekomma om revideringen innebär en ökning i 
undervisningstimmar eller ställer krav på rekrytering av nya kompetenser. 

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 

3.4 Gymnasieskola  

Framtida planering och dimensionering av gymnasieskolan – under 
utredning  
En utredning har tillsats för att föreslå hur utbildningen inom gymnasieskolan, 

                                                 
1 Kommittédirektiv 2020:24, s. 2.  
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gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella 
kompetensbehov. Utredningens syften är bl.a. att trygga den regionala och 
nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet, förbättra 
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar, främja en likvärdig 
utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen 
(beteckning SOU 2018:01) beräknas presentera sitt betänkande senast den 1 juni 
2020. 

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 

Gymnasieelevers rätt till stöd – under implementering  
Flera ändringar har skett i gymnasieskolan sedan hösten 2018 i enlighet med 
förslag i propositionen 2017/18:183 om en gymnasieutbildning för alla. Några 
ändringar med ursprung i den nämnda propositionen är följande:  

- Förstärkning av rätt till stöd för gymnasieelever i form av extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

- Garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan på gymnasieskolans 
introduktionsprogram. 

- Bedömning av nyanlända elevers kunskaper vid mottagande till 
programmet språkintroduktion. 

- Krav på att varje gymnasieelev ska ha en mentor och förtydligande av 
elevens utbildningsplan.  

Dessa ändringar har till en viss del redan implementerats i utbildningsnämndens 
gymnasieskolor men arbete återstår för att uppnå en fulländad implementering.  

De här ändringarna bedöms medföra stor påverkan ur ett organisatoriskt och 
ekonomiskt perspektiv utifrån behovet av att rekrytera behörig personal under 
rådande brist på utbildade lärare. 

Förslag till revidering av gymnasieskolans yrkesprogram – under utredning  
Skolverket har tagit fram revideringar till följande yrkesprogram: barn och fritid, 
fordon och transport, hotell och turism, restaurang och livsmedel, VVS och 
fastighet, vård och omsorg, hantverkarprogrammet och naturbruksprogrammet. 
Ändringarnas syfte är att anpassa utbildningarna till elevernas och näringslivets 
efterfrågan. Ändringarna beräknas börja tillämpas höstterminen 2021.  
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Förändringarna inom naturbruksprogrammet kan påverka kommunen ekonomiskt 
utifrån att utbildningen inhandlas från externa utbildare. Förändringar ska ske 
även inom vård- och omsorgsprogrammet.    

Det är inte möjligt att uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser den här 
planerade regelverksändringen kommer att medföra för utbildningsnämndens 
verksamheter eftersom utredningen pågår. Det är oklart hur den eventuella 
verkställigheten av den nämnda regelverksändringen kommer att påverka 
utbildningsnämndens organisation av sin verksamhet. Om beslut om att anta 
lagändringen fattas, kommer utbildningskontoret att återkomma med ett relevant 
äskande i form av en tilläggsbudget eller vid nästa budgetår. 

Försöksverksamhet med spetsutbildningar förlängs – under utredning  
Försöksverksamheterna med riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolans 
högre årskurser och i gymnasiet förlängs till år 2024. Spetsutbildningarna syftar 
till att ge elever möjlighet till särskild fördjupning och breddning inom ett visst 
ämne eller ämnesområde, till exempel matematik eller språk. Förlängningen sker i 
avvaktan på att Skolverket tar fram förslag på permanenta spetsutbildningar.  

I Norrköping bedrivs en spetsutbildning i musik på De Geergymnasiet och 
förlängningen påverkar inte utbildningen varken ekonomiskt eller organisatoriskt  

3.5 Andra ändringar i regelverket  
Det kan även nämnas ett antal regleringar som utifrån ett organisatoriskt och 
ekonomiskt perspektiv enbart beräknas medföra en marginell påverkan på 
utbildningsnämndens verksamheter. Dessa är bl.a.:  

Barnkonventionen har blivit svensk lag – genomförd  
Barnkonventionen gäller som svensk lag sedan den 1 januari 2020. 
Utbildningsnämndens verksamheter arbetar sedan tidigare i enlighet med barnets 
bästa och med barnperspektivet då dessa principer sedan länge har tillämpats i 
Sverige, se bl.a. skollagen kap. 1 § 10.  

Trygghet och studiero i skolan - under utredning  
Ändringarna i läroplanerna gällande ökad trygghet och studiero ska tydliggöra 
rektorns särskilda ansvar för att alla elever får en god skolmiljö. Ändringarna 
betonar även elevernas ansvar för att visa respekt för skolans personal och andra 
elever. Regleringen om trygghet och studiero finns bl.a. i skollagens kap. 5.  

3.6 Finansiering av kommunalt skolväsende genom generella och riktade 
statsbidrag  
Sveriges kommuner och regioners, SKR, uppfattning är att finansiering av 
kommunal välfärd bör ske genom generella statsbidrag och att betydelsen av 
riktade statsbidrag bör minska. Generella statsbidrag förknippas med långsiktiga 
satsningar medan riktade statsbidrag omprövas årligen. Riktade statsbidrag 
medför även en ökad administrativ börda för den sökande kommunen. SKR 
bedömer att betydelsen av riktade statsbidrag fortfarande är för stor. 
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Statsbidrag för maxtaxa, statsbidrag för likvärdig skola och statsbidrag för 
kvalitetssäkrande åtgärder är generella statsbidrag, vilket innebär att 
kommunstyrelsen tilldelar medlen till utbildningsnämnden. Statsbidrag för 
karriärtjänster, statsbidrag för lärarlönelyftet, statsbidrag för mindre barngrupper 
och statsbidrag för lågstadiesatsning är riktade statsbidrag som 
utbildningskontoret söker. De nämnda generella och riktade statsbidragen är 
mycket betydelsefulla för finansiering av utbildningsnämndens verksamheter.    

4. Fortsatt positiv befolkningsutveckling under de 
kommande tio åren 

Det som här anges om befolkningsutvecklingen bygger på Norrköpings kommuns 
senaste befolkningsprognos upprättad i augusti 2019.2 Prognosen omfattar 
perioden 2019-2028. De första fem åren benämns prognos och de efterföljande 
fem åren benämns utblick. 

Den positiva folkmängdsutvecklingen i Norrköpings kommun förväntas fortsätta 
under de kommande åren. Folkmängden beräknas öka med närmare 7 000 
personer under kommande femårsperiod: från 141 676 invånare den 31 december 
2018 till 148 600 invånare den 31 december 2023. Under utblicksperioden 
förväntas folkmängden öka med ytterligare närmare 7 000 personer: den 31 
december 2028 antas folkmängden vara 155 000 personer.  

Befolkningstillväxten förklaras främst av ett positivt inflyttningsnetto, dvs. att 
inflyttningar till Norrköpings kommun förväntas vara högre än utflyttningar från 
kommunen. Även ett positivt födelsenetto och längre livslängd påverkar 
befolkningsutvecklingen i en positiv riktning för kommunen   

Den prognosticerade befolkningsökningen gäller samtliga åldrar som berör 
utbildningsnämndens verksamheter, dvs. från barn i förskola till ungdomar i 
gymnasieskolan. Antalet barn i förskoleåldern, 1-5 år, förväntades minska under 
åren 2019-2020 men år 2023 förväntas antalet vara på samma nivå som år 2018. 
Under de efterföljande fem åren, 2024-2028, förväntas en fortsatt ökning.  

Antalet barn och unga i grundskoleåldern, 6-15 år, förväntas öka under den 
kommande tioårsperioden. Även antalet ungdomar i gymnasieålder, dvs. 16-18 år, 
kommer att öka under de kommande tio åren. Prognosen visar att år 2023 kommer 
det att finnas 1870 fler elever än i dag i grundskola och gymnasium 

Den demografiska försörjningsbördan kommer att öka vilket är ett resultat av att 
den yrkesverksamma populationen, i åldrarna 19-64, inte arbetar i den 
utsträckning som skulle behövas för att försörja den icke-yrkesverksamma 
populationen, dvs. barn, ungdomar och pensionärer.  

Befolkningen i centralorten kommer att öka mest i kommunen, både i absoluta tal 
och procentuellt, vilket delvis beror på bostadsbyggandet.  
                                                 
2 Hämtad den 2020-01-10 från https://www.norrkoping.se/organisation/statistik/statistik-
befolkning/befolkningsprognos-for-norrkoping-aren-2019-2028.html 

https://www.norrkoping.se/organisation/statistik/statistik-befolkning/befolkningsprognos-for-norrkoping-aren-2019-2028.html
https://www.norrkoping.se/organisation/statistik/statistik-befolkning/befolkningsprognos-for-norrkoping-aren-2019-2028.html
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Folkmängd år 2018 i Norrköping samt befolkningsutvecklingen 2019-
2028 enligt befolkningsprognosen 2019 
Tabellen redovisar endast de populationer som berör utbildningsnämndens 
verksamheter.    

Befolkningsprognos Utblick
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 615 1 640 1 730 1 760 1 770 1 780 1 780 1 770 1 770 1 760 1 750
1-5 8 608 8 520 8 510 8 520 8 540 8 690 8 830 8 960 9 000 9 010 9 000
6 1 807 1 810 1 730 1 800 1 810 1 700 1 710 1 720 1 800 1 820 1 840
7-9 5 253 5 340 5 370 5 470 5 470 5 460 5 430 5 340 5 250 5 350 5 460
10-12 5 135 5 290 5 490 5 450 5 530 5 560 5 660 5 660 5 650 5 620 5 530
13-15 4 849 5 080 5 180 5 360 5 510 5 720 5 680 5 760 5 790 5 880 5 880
16-18 4 662 4 720 4 950 5 160 5 380 5 490 5 670 5 830 6 030 6 000 6 070
19 1 634 1 650 1 610 1 650 1 710 1 830 1 850 1 930 1 940 2 030 2 080  

Källa: Statistiska centralbyrån (faktiskt antal), Norrköpings kommun, Utrednings- och 
utvecklingsenheten (prognos). Prognosuppgifterna är avrundade till närmaste 10-tal 
respektive 100-tal.      

5. Lokalbehov i utbildningsnämndens verksamheter  
Vid planering av nya förskolor och skolor tas det hänsyn till bl.a. 
befolkningsprognoser, tillgång till mark och detaljplaner. Tiden är dock den faktor 
som är svårast att förhålla sig till: medan befolknings- och utblicksprognoserna 
görs tio år framåt i tiden kan tidsspannet i lokalprocessen vara upp till tolv år, från 
idé till inflyttning. 

Under år 2019 presenterades kommunens första åttaåriga lokalförsörjningsplan 
som är en övergripande planering för kommunens mest lokalkrävande 
verksamheter. Planen kommer att bli ett styrande verktyg gällande planering av 
lokalbeståndet, anskaffning av tomtmark samt ekonomiska och finansiella 
åtaganden. Lokalförsörjningsplanen blir ett viktigt dokument i kommunens 
övergripande budget och i planeringsarbetet både för politiker och för tjänstemän.  

Etablering av fristående skolhuvudmän och utökning av antalet utbildningsplatser 
i de fristående verksamheter som redan finns i kommunen påverkar 
utbildningskontorets lokalbehov. Påverkan på kommunens elevflöden och 
platsbehov kan förändras med kort varsel. Det är inte möjligt att förutse hur 
etablering av fristående verksamhet kommer att se ut i ett längre tidsperspektiv. 
Det är inte heller möjligt att styra etablering av fristående verksamhet utifrån hur 
kommunens planering av barn- och elevplatser för den egna verksamheten ser ut. 
Förekomsten av fristående skolhuvudmän är med andra ord en ytterligare 
oförutsägbar faktor i planeringen av det kommunala skolväsendet. 

5.1 Lokaler för förskolan  
Antalet barn i förskoleåldrarna har stadigt ökat fram till 2017. Under 2018 och  
2019 har antalet barn i förskoleåldrarna minskat något; en minskning förväntas 
även under 2020. År 2023 förutsägs barnantalet vara på samma nivå som år 2018; 
en ökning av barnantalet förväntas därefter.  
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Not: Andel barn i kommunal verksamhet, dvs. nyttjandegraden, motsvarar 89% för april 
2019. Resterande 11% av barnen i förskoleålder är inskriva i fristående förskolor.  

För tillfället råder det inte någon brist på förskoleplatser, utan snarare finns det lite 
luft i systemet. Den lokalkapacitet som finns tillgänglig idag ger 
utbildningsnämnden möjlighet att lämna vissa tillfälliga och inhyrda 
lokallösningar. Den tillgängliga lokalkapaciteten kan även användas som 
evakueringslokaler för förskolor som är i behov av större renoveringar. Samtal 
förs med det kommunala bostadsbolaget Norrevo för att samordna evakueringar 
samt gällande utbildningskontorets minskade lokalbehov. 

Befolkningsförändringarna kan variera kraftigt inom vissa geografiska områden. 
Vissa områden kan registrera ett överskott av förskoleplatser medan andra kan 
registrera ett underskott, vilket leder till att kommunens möjlighet att erbjuda 
önskade förskoleplatser till invånarna kan variera kraftigt. 

Det är stora skillnader i antal barn i verksamheten mellan vårtermin och 
hösttermin i och med att det är sex årskullar som finns i förskolan på våren, 
medan det är fem årskullar under hösten. Under hösten börjar sexåringarna i 
förskoleklass, och platserna i förskolorna fylls på successivt under hösten med 
framför allt ettåringar. Normalt är skillnaden mellan höst och vår runt 450 barn. 
Förskolelokalerna används inte fullt ut under den tid när barnantalet minskar 
under tidig höst. 

Lokalprogrammet, som ligger till grund för ytor och funktioner, ska ses över 
under 2020. Samtidigt har Norrevo ett uppdrag att utreda och ge förslag på 
möjliga åtgärder och konsekvenser för att sänka kostnaden vid nyproduktion av 
kommunala verksamhetslokaler.  

5.2 Lokaler i grundskolan  
Antalet elever i grundskolan har stadigt ökat under flertalet år. Enligt prognosen 
fortsätter denna ökning under hela prognosperioden fram till 2028. 
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Not: Nyttjandegraden, andel grundskoleelever (F-9) i kommunal verksamhet, är 82,5 
procent oktober 2019. Resterande elever går i fristående skolor. 

Det är generellt välfyllt i Norrköpings kommunala grundskolor, på gränsen till 
platsbrist i vissa fall. Behovet av att utöka elevplatser gäller även grundsärskolan.  
Under årens lopp har vissa lokalanpassningar gjorts för att få till fler klassrum i 
grundskolans lokaler; anpassningarna har ibland resulterat i att vissa funktioner, 
såsom specialsalar och bibliotek, har byggts bort. Med fler elever följer fler lärare 
och utrymmen för lärararbetsplatser har inte alltid prioriterats. Det blir även trångt 
i matsalar och idrottshallar med fler elever.  

En svårighet i lokalplaneringen är att det saknas ett exakt kapacitetsmått, vilket 
försvårar möjligheten att bedöma om lokalerna utnyttjas på ett effektivt sätt eller 
inte. Det är med andra ord svårt att säga när eller om en skola är helt full eller 
vilka åtgärder som krävs för att öka kapaciteten. 

En kapacitetsutredning har påbörjats på initiativ av kommunstyrelsens kontor, 
detta då dagens investeringstakt inte bedöms vara hållbar över tid. Skolornas 
kapacitet är även en viktig faktor för att göra rättvisa fördelningar av skolplatser i 
och med det fria skolval som införts under våren 2020. Lokal- och 
verksamhetskapacitet behöver vägas in för att ta fram kapacitetsmått. 
Lokalkapaciteten avser den fysiska kapaciteten i form av exempelvis ventilation. 
Verksamhetskapacitet avser ”mjuka värden” som spelar roll i 
undervisningssituationen, exempelvis lokalanpassningar för elever som har behov 
av lugna rum ed. Kapacitetsmåtten kommer att vara en kompromiss bland olika 
perspektiv och behov som vägs in. Kapacitetsutredningen bedrivs gemensamt av 
utbildningskontoret och Norrevo.  

I samband med nybyggnation och renovering av befintliga skolor ökar 
lokalkostnaderna till följd av ökade kapitalkostnader, visserligen från en låg nivå 
jämfört med andra kommuner. Analyser görs områdesvis för planering av 
utbyggnad, nybyggnation och minskning av grundskolorna. Detta för att nyttja de 
lokaler som redan finns på bästa sätt. 
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5.3 Lokaler i gymnasieskolan  
Antalet personer i gymnasieåldern har stadigt ökat under flertalet år. Enligt 
prognosen fortsätter denna ökning under hela prognosperioden fram till 2028. 

 

Not: Andel elever i fristående gymnasieskolor är 32% medan andelen i Norrköpings 
kommunala gymnasieskolor är 61%. Resterande 7% av gymnasieeleverna är inskriva i 
andra kommuners skolor eller i regionskolor. Uppgifterna gäller för gymnasieelever 
folkbokförda i Norrköpings kommun. Vidare, finns det 641 elever som är folkbokförda i 
andra kommuner men som går i Norrköpings kommunala gymnasieskolor. Samtliga 
uppgifter gäller för april 2019.   

I dagsläget är alla gymnasieskolor välfyllda, med undantag av Ebersteinska 
gymnasiet som har visst utrymme att växa. För att introduktionsprogrammen ska 
kunna bedrivas integrerat med andra utbildningar krävs att det skapas utrymme i 
befintliga gymnasieskolor. Behovet av att utöka elevplatser gäller även 
gymnasiesärskolan. 

Dagens gymnasieskolor är i huvudsak samlade utmed Södra Promenaden. I 
kommunens översiktsplan för staden (antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19 
och omfattande en planperiod fram till år 2035) anges att: ”En ny gymnasieskola 
bedöms behövas före år 2023.” Vidare anges som en riktlinje att: ”En ny 
gymnasieskola ska lokaliseras nära resecentrum”.  Trots detta beslut, saknas det 
idag en långsiktig planering för utbyggnad av gymnasieskolorna, men  den 
kommer att tas fram under år 2020. 

Bråvallagymnasiet startade höstterminen 2019. Planerna för fortsatt utbyggnad av 
kommunala gymnasieskolor är i ett tidigt planeringsstadium. I kommunens 
investeringsplan finns än så länge endast planer för färdigställande av befintliga 
lokaler samt iordningställande av en tomställd byggnad.  
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6. Kompetensförsörjning för utbildningsnämndens 
verksamheter  

Områdena attraktiv arbetsgivare och bemanning är stora och strategiskt viktiga. 
Idag är det inte möjligt att rekrytera personal med rätt behörighet till alla tjänster 
då lärarbristen i Sverige är stor. Det utbildas inte tillräckligt många lärare och 
förskollärare för att möta verksamheternas behov av legitimerad personal.  

Det ackumulerande rekryteringshovet är större än tillgången till arbetskraft med 
erfordrad  kompetens. Utifrån dagens arbetsmarknadsläge och den förväntade 
demografiska utvecklingen finns det anledning för utbildningsnämnden att tänka 
nytt kring arbetssätt, organisation samt målsättningar beträffande andel 
utbildad/legitimerad personal i verksamheterna. Det är exempelvis värt att utreda 
vidare digitaliseringens möjligheter samt introduktion av fler yrkesgrupper för att 
komplettera och avlasta den pedagogiskt utbildade personalen.  

Det rådande arbetsmarknadsläget påverkar arbetssituationen för medarbetare på 
olika vis och innebär en risk för kvalitetssänkning samt för minskad kontinuitet 
vid nyrekrytering, oavsett om den rekryterade personalen är behörig eller 
obehörig. I syfte att öka likvärdigheten och kvaliteten har den centrala 
introduktionsutbildningen för outbildad och utbildad personal inom förskolan och 
skolan vidareutvecklats liksom introduktionsutbildningen för nyanställda rektorer. 
Olika insatser och verksamhetsförändringar genomförs inom organisationen i 
syfte att stärka arbetsgivarvarumärket.   

Utbildningskontoret är engagerat i olika aktiviteter för att möta lärarbristen genom 
att behålla befintlig personal samt rekrytera ny personal. Att lösa utmaningen 
gällande pedagogernas arbetsbelastning är viktigt för att attrahera ny personal 
samt behålla medarbetare. En åtgärd som kan lindra pedagogernas 
arbetsbelastning och som kan möjliggöra för pedagogerna att ägna sig åt 
planering, genomförande och uppföljning av undervisning är att anställa nya 
yrkesgrupper inom förskolans och skolans verksamhet, till exempel 
lärarassistenter och socionomer.  

Interna och externa kommunikationsinsatser för att stärka och utveckla 
arbetsgivarvarumärket pågår kontinuerligt. Insatserna syftar till att öka  
kommunens attraktionskraft att rekrytera pedagoger samt minska avhoppen från 
lärarutbildningarna. Ett fortsatt systematiskt kvalitetsarbete avseende arbetsmiljön 
och insatser för att minska sjukfrånvaron har också betydelse för att lyckas behålla 
och anställa nya pedagoger. 
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Prognosticerat ackumulerat rekryteringsbehov år 2019-2027  
Den här tabellen presenterar den senaste prognosen och är framtagen i april 2019.   

Yrkesgrupp  Antal anställningar 
2019-2023 

Antal anställningar 
2019-2027 

Förskollärare  557 1146 

Barnskötare  1290 2656 

Lärare i grundskola  1532 3036 

Fritidspedagoger i 
grundskola  

185 366 

Lärare i gymnasieskola  410 834 

Chefer för verksamheten  132 268 

 

 
 
Sofie Lindén   Monica Harlin    
utbildningsdirektör   stabschef  
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Sammanfattning 
Det här dokumentet beskriver vård- och omsorgskontorets planeringsförutsättningar för 
perioden 2021–2024 samt en utblick till 2028. De mest framträdande framtidsutmaningarna 
för vård och omsorg i Norrköpings kommun är: 

• Den demografiska utvecklingen 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Kompetensförsörjning 
• Digitalisering och välfärdsteknik 

 
Under de kommande fem åren förväntas befolkningen i kommunen öka med ungefär 7 000 
personer, motsvarande fem procent. Antalet personer som är 65 år och äldre förväntas öka 
med 1 600 fram till år 2023. I en utblick mot 2028 fortsätter antalet personer 65 år och äldre 
att öka med ytterligare 1 700. Utvecklingen av demografin gör att en lägre andel av 
befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder. Utvecklingen kommer även att medföra ett 
ökat behov av hemtjänst och särskilt boende. För att klara dessa framtidsutmaningar krävs att 
Norrköpings kommuns vård och omsorg effektiviseras utifrån både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningar. 

För de flesta områden inom vård- och omsorgskontoret förväntas utvecklingen av antal 
personer följa den allmänna befolkningsutvecklingen. Det innebär att volymerna i 
verksamheten i allmänhet kommer öka med ungefär sex procent under de kommande fem 
åren. 

Ökad konkurrens om arbetskraft och ekonomiska förutsättningar medför svårigheter att 
tillgodose verksamhetens behov av personal. En av de stora utmaningarna när det gäller 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgskontorets verksamheter är den höga 
personalrörligheten inom flera yrkeskategorier. 

Möjligheterna med välfärdsteknik och digitalisering kommer att påverka framtidens vård och 
omsorg. I vilken utsträckning teknik påverkar människors beteenden och välfärdens framtida 
utformning är svårt att förutsäga då konsekvenserna inte ses förrän tekniken funnits en tid. Ny 
teknik förutsätter även att arbetssätt och förhållningssätt förändras. 

Förändrad lagstiftning och pågående utredningar kan förändra verksamhetens förutsättningar 
på sikt, exempelvis den statliga utredning om välfärdsteknik som presenteras våren 2020. I 
framtiden kan förändringar i både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) leda till förändringar av vård- och omsorgskontorets 
verksamheter. 
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Varje år i samband med flerårsbudgeten tar vård- och omsorgskontoret fram 
planeringsförutsättningar. Syftet är att beskriva nuläge och framtida utmaningar utifrån ett 
tioårsperspektiv inom vård och omsorg utifrån både ett lokalt och ett nationellt perspektiv. 
Planeringsförutsättningarna används som underlag för planering och prioritering under de 
kommande åren och utgör ett underlag till vilka frågor vård- och omsorgskontoret behöver 
bevaka och ta ställning till på längre sikt. Förhållanden som var kända till och med den 13 
mars 2020 presenteras i planeringsförutsättningarna. 

1. Inledning 
Vård- och omsorgskontoret har ett omfattande ansvarsområde när det gäller stöd, service, 
vård och omsorg till kommuninvånare som är äldre och eller har olika funktionsnedsättningar. 
Stödet ges till människor i alla åldrar och i alla skeenden i livet. Verksamheten förändras 
ständigt utifrån brukarnas behov. Det gör även att personalens arbetssätt ständigt är i 
förändring. Vård och omsorg påverkas i stor utsträckning av större samhällstrender. I detta 
inledande avsnitt framgår dessa och vilken påverkan de kan ha på den kommunala vården och 
omsorgen de kommande åren. Även en kortfattad beskrivning av framtida 
kompetensförsörjningsbehov finns angett. 

1.1 Demografi och förändring av välfärdstjänster  
I Sverige kommer gruppen 80 år och äldre att öka med 50 procent inom en tioårsperiod. 
Socialtjänsten är det välfärdsområde som påverkas mest av framtida förändringar i 
befolkningsutvecklingen. Det gör att resursbristen inom vård och omsorg förväntas öka. Brist 
på personal och kompetens ställer krav på nya lösningar och arbetssätt för att kunna leverera 
välfärd. Sammantaget medför det utmaningar för vård- och omsorgskontorets verksamhet de 
kommande åren. Det kommer därför att krävas ett ökat fokus på effektiviseringar, 
prioriteringar och långsiktiga lösningar. 

Enligt Konjunkturrådet medför det ökade trycket på kommunal service, så som vård och 
omsorg, en ekonomisk utmaning för landets kommuner. På kort sikt kan kommunerna hantera 
det genom att exempelvis resurser tillförs via ökade egenavgifter eller ökad privatisering av 
vissa tjänster, exempelvis servicetjänster. Samtidigt är det frågor som i hög grad styrs av 
statlig reglering och ligger därför delvis är utanför kommunernas ansvarsområde.1 

Som tidigare nämnts beror det ökade trycket på kommunal vård och omsorg på omfattande 
förändringar i samhället, exempelvis demografiska förändringar och utveckling av ny teknik 
och kunskap. I den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen2 anges att anpassningen av 
äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen ska ske genom att 

• rehabiliterande insatser prioriteras, 
• samspelet mellan vård och omsorg förbättras, 
• arbetsplatserna blir mer attraktiva, 
• professionen hos medarbetarna förstärks,  
• användandet av välfärdsteknik och e-hälsa ökar. 

 

                                                 
1 Konjunkturrådet (2019) Kommunernas framtid  
2 Regeringen (2018) Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan, skrivelse 2017/18:280  
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Dessa områden kan ge en indikation om vilka eventuella statsbidrag som kan bli aktuella 
inom vård och omsorg framöver. 

Även insatser till personer med funktionsnedsättning ökar och förväntas fortsätta att öka 
under de kommande åren. Sedan 2007 har, enligt Socialstyrelsen, kommunernas insatser 
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökat med 9 procent och 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) ökat med 35 procent.3 Utvecklingen kan delvis 
förklaras av en ökande befolkning, men även av att vissa diagnoser har ökat i antal. För vård- 
och omsorgskontoret medför det ökade kostnader som en följd av att antalet personer i behov 
av stöd och service ökar. 

Samtidigt sker en förändring av rättsutvecklingen inom LSS som SoL. Det gör att 
möjligheterna för den enskilde att beviljas hjälp, stöd och service kan förändras. Generellt 
kommer det i framtiden vara ett ökat fokus på insatser som avser omsorg och i mindre 
utsträckning service. Det beror även på att kommuninvånare i större omfattning antas använda 
servicetjänster som finns marknaden, exempelvis näthandel och rut-tjänster.4 Det pågår för 
närvarande en översyn av kontorets riktlinjer för SoL och LSS. Vård- och omsorgskontorets 
myndighetsutövning har även ökat uppföljningar av beslut. Sammantaget kan framtida 
förändringar av riktlinjer och uppföljning av myndighetsbeslut leda till förändrade volymer. 

1.2 Boende 
Norrköpings kommun har ett underskott på bostäder och det bedöms bestå under de närmsta 
åren. Bristen på bostäder på den öppna bostadsmarknaden kan göra det svårt för vård- och 
omsorgskontorets målgrupper att på egen hand hitta ett lämpligt boende. Exempelvis för 
personer med funktionsnedsättning som idag bor i bostad med särskild service att flytta till ett 
ordinärt boende. Det har vård- och omsorgsnämnden uppmärksammat i uppdragsplanen för 
2020. Frågan om boende och bostäder kommer därför vara aktuell de kommande åren. 

Fler särskilda boenden kommer att behöva tillskapas, men det kommer inte att räcka. Vård- 
och omsorgskontoret måste redan nu börja arbeta för att förlänga tiden, som man som äldre 
tryggt kan bo kvar i det egna hemmet. Att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt 
inom både äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning kan leda 
till att fler med rätt stöd klarar av att bo i ordinärt boende. Det kan leda till att äldre personer 
kan bo kvar hemma längre. För personer som bor i bostad med särskild service kan det leda 
till att vissa har möjligheten att flytta till en bostad på den öppna bostadsmarknaden. 

1.3 Förändrade behov förutsätter samverkan 
Ökningen av antalet äldre kommuninvånare och en generell minskning av vårdplatser på 
sjukhus och särskilt boende medför att den hälso- och sjukvård som utförs i det egna hemmet 
ökar. Det innebär en utmaning för den kommunala hälso- och sjukvården. Det förutsätter även 
en förändring av nuvarande system för hälso- och sjukvården. Regionen och kommunerna 
behöver därför driva ett långsiktigt förändringsarbete. Inom den strategiska samverkan på 
länsnivå skedde under 2019 förändringar vilka innebär att samverkan under kommande år ska 
ske utifrån tre skeden i livet: att växa upp, mitt i livet och att åldras. 

Ytterligare faktorer som påverkar den kommunala vården och omsorgen är att personer med 
funktionsnedsättning har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. De har även svårt att 
få rätt stöd från både sjukvården och socialtjänsten. Hos äldre över 65 år och hos personer 
med insatser från kommunen är psykisk ohälsa vanligt förekommande. Något som även 
                                                 
3 Socialstyrelsen (2018) Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning  
4 Konjunkturrådet (2019) Kommunernas framtid 



  6 (41) 

  

uppmärksammats är att äldres alkoholkonsumtion ökar risken för sjukdomar och olyckor även 
vid relativt låg konsumtion.5 Bristen på helhetssyn på den psykiska och somatiska hälsan och 
hur dessa samspelar leder till en professionell uppdelning, vilket medför svårigheter för 
personer med psykisk ohälsa.6 Det gäller bland annat personer med missbruksproblem 
(vilande eller pågående), psykisk ohälsa och personer med samsjuklighet eller behov av 
rehabilitering efter exempelvis stroke eller suicidförsök. Vård- och omsorgskontorets 
verksamheter behöver därför samverka med flera aktörer för att den enskilde ska få de 
insatser och den hälso- och sjukvård som han eller hon behöver. Exempelvis behöver 
samverkan ske med socialkontoret, bostadsanpassningen eller regionens hälso- och sjukvård. 

Belastning när det gäller resurser och kompetens inom vård- och omsorgskontorets 
verksamhet påverkas för närvarande av den ökade andelen utskrivningar från sluten vården, 
som är alltmer somatiskt vårdkrävande. Utifrån de förslag som framkommit utifrån den 
statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) bedöms denna 
belastning att öka ytterligare framöver. Detta då kontoret kommer att få ökade volymer då de 
som idag vårdas i sluten vården framöver i högre grad kommer att vårdas i hemmet. 

1.4 Välfärdsteknik och digitalisering 
För att klara nuvarande och framtida utmaningar behöver det förebyggande arbetet utvecklas. 
Det kan leda till att fler personer klarar sig mer självständigt. Genom en ökad användning av 
välfärdsteknik och digital teknik kan insatser inom vård och omsorg förändras. Exempelvis 
kan en ökad användning av larm och kameror framöver delvis ersätta tillsyn av personal. 
Införandet av välfärdsteknik och digitalisering gör att verksamhetens arbetssätt och 
förhållningssätt måste förändras. Det för att kunna ta tillvara den potential som finns med 
ökad digitalisering och användning av välfärdsteknik. 

1.5 Kompetensförsörjning 
Vård- och omsorgskontoret kommer ha ett fortsatt stort behov av rekrytering under de 
kommande åren. Utöver detta förväntas tillgången till kvalificerad personal vara otillräcklig. 
Detta bland annat pga. förändrade vård- och omsorgsbehov i våra verksamheter, färre som 
söker vård- och omsorgsutbildningar och många pensionsavgångar. Samtidigt står 
Norrköpings kommun i och inför en tid av ekonomiska begränsningar. Detta ökar trycket på 
en flexibel organisation och att vi använder befintliga medarbetare på bästa möjliga sätt. Vi 
behöver också värna om och utveckla den kompetens som redan finns i våra verksamheter.  
Verksamhetens volymer förväntas öka med drygt sex procent under 2020–2024, motsvarande 
en genomsnittlig ökning på en procent per år. Det medför ett behov av att utöka 
personalstyrkan. Detta överskuggas dock av att kontoret under de senaste två åren haft en 
genomsnittlig personalrörlighet på drygt 11procent.  Det innebär att ungefär 90 procent 
rekryteringsbehovet syftar till att ersätta befintlig personal som slutar. Personalrörligheten är 
särskilt stor för sjuksköterskor (26 procent), handläggare (25 procent) och enhetschefer (18 
procent). Detta beskrivs mer ingående i kompetensförsörjningsprognosen som vård- och 
omsorgskontoret lämnar in till personalavdelningen i slutet av maj 2020. 

Utmaningarna för kompetensförsörjning har under 2019 uppmärksammats av regeringen som 
tillsatt en nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt 
                                                 
5 Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, CERA & IOGT-NTO (2019) Alkoholen och 
samhället 2019: Alkohol och äldre 
6 Sveriges kommuner och landsting (2018), Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? - 
Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt 
Socialstyrelsen (2018) Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård 
och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre  
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finansierad vård och omsorg om äldre (dir. 2019:77). Samordnaren ska stödja kommunerna i 
deras arbete med att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning. Vidare ska 
samordnaren tillsammans med kommunerna initiera förändringsarbete som främjar en god 
arbetsmiljö och som tar tillvara teknikens möjligheter i syfte att underlätta för personalen och 
ge ökad kvalitet för patienter och brukare. Senast den 15 juni 2021 ska samordnaren 
presentera sina förslag. 

Under 2019 presenterades utredningen Stärkt kompetens i vård och omsorg med skyddad 
yrkestitel för undersköterskor (SOU 2019:20). Utredningens förslag är att en skyddad 
yrkestitel införs för undersköterskor. Det innebär en reglering av yrket undersköterska där 
endast de som har viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln 
undersköterska. Om förslaget realiseras kan det få konsekvenser för vård- och 
omsorgskontorets verksamhet då möjligheterna att utforma nya eller förändrade yrkesroller 
inom vård- och omsorg, exempelvis vårdbiträden och servicetjänster etcetera behöver utredas. 
En positiv konsekvens av förslaget är att det kan möjliggöra för tydligare karriärvägar och 
förhoppningsvis uppmuntra fler medarbetare att vidareutbilda sig.  
 

2 Förväntad utveckling av ärendemängd  
Som tidigare nämnts har befolkningsutvecklingen stor betydelse för volymerna inom vård- 
och omsorgskontorets verksamheter. Effekterna skiljer sig åt mellan olika ärendetyper och 
insatser. I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av den förväntade utvecklingen av antal 
ärenden, följt av insatserna där volymer och kostnader är som störst inom äldreomsorgen, 
socialpsykiatrin och LSS. 

2.1 Prognosförutsättningar och osäkerheter 
I planeringsförutsättningarna är prognoshorisonten 5–10 år. Utifrån tillgängliga data finns 
brister, för att på ett tillfredsställande och kvalitativt sätt, kunna ta fram den typ av 
medelfristiga prognoser som behövs i planeringsarbetet. Tillgängliga tidsserier är, sett ur ett 
prognosperspektiv, väldigt korta och omfattar endast omkring fem år. I prognosarbetet har 
också osäkerheter kring datakvaliteten uppmärksammats. 

Prognoser är i sin natur förknippade med osäkerhet. En del kan beräknas, till exempel den 
statistiska osäkerhet som är förknippad med själva modellskattningen. Ett vanligt sätt att 
presentera denna typ av osäkerhet är genom att beräkna konfidensintervall. En annan 
osäkerhet rör prognoserna för de ingående förklaringsvariablerna. För prognoserna som tas 
fram i planeringsförutsättningarna används i vissa fall modellen linjär regression för att 
förklara en utveckling. Som förklaringsvariabel nyttjas befolkningsutvecklingen, som i sig är 
prognostiserad, och dess linjära samband med en beroende variabel. 

Det betyder att ett statistiskt konfidensintervall som enbart skattar osäkerheter förknippade 
med den linjära regressionsmodellen inte är tillräckligt eftersom det finns ytterligare 
osäkerheter att ta hänsyn till. Någon entydig metod för att väga samman olika typer av 
osäkerheter finns inte. Dessutom skulle osäkerhetsintervallen bli så stora att de skulle sakna 
praktisk nytta. Det finns heller inte något uttalat behov av osäkerhetsintervall. 

Matematiska modeller kan i vissa fall fånga mönster hos tidsserier men beroenden och 
bedömningar, av sakkunniga inom flera kompetensområden, måste alltid vara överordnade 
prognosresultat. Prognoser bör också systematiskt utvärderas. 
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2.2 Befolkningsutveckling och prognos för 2020–2028 
Behoven av vård och omsorg i kommunen ökar när folkmängden ökar. Befolknings-
utvecklingen är därför en central utgångspunkt för planeringsförutsättningarna. 

Befolkningen i Norrköping har ökat från 135 000 till nästan drygt 143 000 under perioden 
2014–2019, se figur 1 nedan. Enligt senaste befolkningsprognosen kommer antalet personer 
fortsätta att öka och vara närmare 150 000 vid utgången av 2024. En ökning motsvarar 
fem procent. 

 
Figur 1. Befolkningsutveckling för Norrköpings kommun 2014–2019, prognos 2020–2024 och utblick fram till 
2028.7 
 
  

                                                 
7 Befolkningsprognosen beräknas för 10 år men de sista fem åren benämns ”utblick”. 
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Den 31 december 2019 var 27 400 personer i Norrköping 65 år eller äldre enligt kommunens 
befolkningsregister Kommuninvånardata (KID). Av dessa var drygt 7 000 personer 80 år eller 
äldre. Under de kommande nio åren förväntas åldersgruppen 65 år och äldre öka med närmare 
3 000 personer och nästan hela ökningen utgörs av åldersgruppen 80 år och äldre. Det beror 
på att många av de som fötts på 1940-talet kommer att fylla 80 år under perioden. Se figur 2.8 

Gruppen 65 år och äldre förväntas öka i antal, både på grund av att relativt stora födelsekullar 
träder in i åldersgruppen och att vi lever allt längre. Inom åldersgruppen förväntas det också 
ske en förskjutning mot högre åldrar. Det kommer att medföra ett ökat tryck på 
äldreomsorgen. Den förväntade demografiska utvecklingen, för hela befolkningen, innebär ett 
ökat antal yngre personer och ett ökat antal äldre personer vilket för med sig att den 
demografiska försörjningsbördan9 kommer att öka. Det innebär i sin tur att budgetläget blir 
betydligt tuffare under kommande år jämfört med de senaste åren. 

 
Figur 2. Folkmängd Norrköpings kommun 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 2028.10 
Källa: Statistiska centralbyrån (faktiskt antal), Norrköpings kommun, Utrednings- och utvecklingsenheten 
(prognos). 
  

                                                 
8 Prognosuppgifterna är avrundade till närmaste 10-tal respektive 100-tal. 
9 Den demografiska försörjningsbördan är ett mått som visar hur många barn och unga i åldersgruppen 0–19 år 
och äldre personer, 65 år och äldre, åldersgruppen 20–64 år ska försörja. 
10 Hämtad från ”Definitiv befolkningsprognos 2019–2023 med utblick mot 2028 Kommun- och 
delområdesprognos. Rapport nr 2019:2 26 september 2019” 
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2.3 Förväntad utveckling av ärendemängd för vård- och 
omsorg 

Under 2014–2019 har antalet ärenden för äldreomsorgen (SoL) ökat från drygt 4 100 till drygt 
4 500 och förväntas fortsatt öka till omkring 4 800 innan utgången av 2023. Under samma 
period har antalet LSS-ärenden ökat från drygt 1 300 till drygt 1 400. Antalet ärenden inom  
socialpsykiatrin (SoL FH) har ökat från 690 till 765. Ärenden för LSS förväntas öka till cirka 
1 450 och för socialpsykiatrin till cirka 800 innan utgången av 2023. Figur 3 nedan redovisar 
utfall, prognos och utblick för samtliga tre områden. 

 
Figur 3. Utveckling av ärendemängd inom vård och omsorg 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram 
till 2028. 
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2.3.1 Förväntad utveckling av ärendemängd för äldreomsorg 
Flera olika insatser kan beviljas till personer som är 65 år och äldre. I planeringsförutsättning-
arna fokuseras främst på hemtjänst och särskilt boende (SÄBO) då det är där de största 
volymerna inom äldreomsorgen finns. 

Figur 4 nedan visar att antal ärenden för äldreomsorgen (SoL) ökade från drygt 4 100 till 
drygt 4 500 under 2014–2019. Antal ärenden avseende den del av äldreomsorgen som rör 
hemtjänst ökade med 167 från 2018 till 2019. Av dessa avsåg en stor andel trygghetslarm. 

Antalet ärenden förväntas att fortsätta öka till omkring 4 800 innan utgången av 2023 och till 
5 100 i slutet av 2028. 

 
Figur 4. Antal ärenden avseende äldreomsorgen 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 2028. 
Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
 
Den förväntade ökningen av antalet ärenden inom äldreomsorgen är ett underlag till planering 
och beslut om vilken prioritering av stödinsatser som ska gälla. Exempelvis hur insatser inom 
äldreomsorgen ska fördelas mellan hemtjänst och särskilt boende, vilka är de mest vanliga 
insatserna till äldre. 
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2.3.1.1 Förväntad utveckling för hemtjänst 
De kommande åren förväntas både antalet personer med beslut om hemtjänst och även antalet 
beviljade hemtjänsttimmar att öka. De ökade volymerna kommer att påverka kommunens 
planering. Hemtjänsten är en insatstyp som starkt påverkas av den demografiska utvecklingen. 
Behovet av hemtjänst varierar delvis beroende på kön, men framför allt beroende på ålder. 

Figur 5 nedan visar medelvärdet för åren 2015–2019 av andel personer i befolkningen, 
fördelat på kön och åldersgrupper, som har beviljats hemtjänsttimmar. Andelen personer med 
beviljade timmar, det vill säga som har ett behov av hemtjänst, ökar med stigande ålder. I 
nedan redovisade åldersgrupper har kvinnor genomgående ett mer omfattande behov jämfört 
med män. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, är behovsgraden fem procentenheter 
högre för kvinnor. 

 
Figur 5. Andel av befolkningen med beviljade hemtjänstinsatser med timmar per kön och ålder. Insatsen 
trygghetslarm är exkluderad. Avser den 31 december respektive år. Medel för åren 2015–2019. 
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Enligt gällande befolkningsprognos förväntas antalet äldre personer i befolkningen öka. Med 
ett ökande antal personer i högre åldrar förväntas behovet av hemtjänst också öka under de 
kommande åren.  

Under år 2019 var antalet unika personer med hemtjänstinsatser med timmar 3 680. Antalet 
personer som under ett år har beviljade hemtjänstinsatser med timmar (de som har enbart 
trygghetslarm är exkluderade) ökade med omkring 50 per år 2017 och 2018. Under år 2019 
minskade antalet med sju personer. Kommande år förväntas antalet öka med omkring 90 
personer per år. I en utblick mot 2028 beräknas antal personer med beviljade hemtjänsttimmar 
uppgå till omkring 4 500. Se figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Antal personer med beslut om hemtjänst åren 2015–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 
2028. Avser antal personer med hemtjänst under respektive år, exklusive de med enbart trygghetslarm. 
Källa: Treserva samt egna beräkningar 
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Figur 7 visar att Norrköping ligger bland de lägre jämförbara kommunerna i fråga om andel 
kommuninvånare 65 år och äldre med insatsen hemtjänst i ordinärt boende. Jämförelsen avser 
åren 2014–2018. Skillnaderna är generellt små och handlar i vissa fall endast om tiondels 
procentenheter. 

 
Figur 7. Andel invånare med hemtjänst 65+ mellan åren 2014–2018 för Norrköping och jämförbara kommuner. 
Källa: Socialstyrelsen, SCB. 
 

För planering av verksamhet är en antalet hemtjänsttimmar en viktig variabel. Figur 8 nedan 
visar det genomsnittliga antalet beviljade hemtjänsttimmar i olika åldersgrupper för perioden 
2017–2019. Redovisningen är också uppdelad på kvinnor, män respektive samtliga. Kvinnor 
65 år och äldre har ett högre antal beviljade hemtjänsttimmar jämfört med män. I gruppen 65–
79 år har kvinnor i genomsnitt cirka 16 timmar mer per år jämfört med män. Motsvarande i 
åldersgrupperna 80–89 år och 90 år och äldre är 43 och 54 timmar. 

Omräknat till antal minuter per vecka har kvinnor i åldersgruppen 65–79 år i genomsnitt cirka 
20 minuter mer tid jämfört med män. Motsvarande i åldersgrupperna 80–89 år och 90 år och 
äldre är 50 och 62 minuter. 

En möjlig utveckling av beviljade timmar baserat på uppgifterna om antal hemtjänsttimmar 
och senaste befolkningsprognosen är att antalet timmar skulle öka från 1 025 000 år 2019 till 
omkring 1 090 000 år 2024. 
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Figur 8. Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per person, uppdelat på kön och åldersgrupp. Helår. 
Källa: Treserva. 
 
Vid en jämförelse med jämförbara kommuner mellan åren 2014–2018 framgår att Norrköping 
är bland de kommuner som har ett lägre antal beviljade hemtjänsttimmar för personer 65 och 
äldre inom ordinärt boende. För 2016–2018 var antalet hemtjänsttimmar även lägre än 
riksgenomsnittet. Figur 9 nedan. 

 
Figur 9. Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt 
boende, för Norrköping och jämförbara kommuner för åren 2014–2018. Källa: Socialstyrelsen, SCB. 
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2.3.1.2 Förväntad utveckling för särskilt boende för äldre 
Behovet av särskilt boende (SÄBO) ökar av naturliga skäl med stigande ålder. Kvinnor från 
80 år och uppåt har en högre andel beviljade beslut om SÄBO jämfört med män, figur 10 
nedan. Störst är skillnaderna mellan kvinnor och män i åldersgrupperna 85–89, 90–94 och 95 
och äldre. Före dessa åldersgrupper skiljer det omkring 6, 9 respektive 7 procentenheter. 

 
Figur 10. Behovsgrader för särskilt boende genomsnitt för åren 2016–2019. Skillnader mellan män och 
kvinnor framgår. Källa: Treserva. SCB, KID 
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Som tidigare har nämnts förväntas en ökning av antalet äldre personer under de kommande 
åren, vilket medför ett ökande behov av särskilda boenden. Den genomsnittliga boendetiden 
var för 2019 drygt 2,5 år (32 månader). 
 
I december 2019 hade drygt 1 300 personer beviljad plats på särskilt boende. Fram till 
december 2023 förväntas en ökning av behovet med omkring 35 platser. Under hela perioden, 
fram till 2028, förväntas behovet ha stigit till omkring 1 500 platser, en ökning från dagens 
nivå med drygt 200 platser. Figur 11 nedan. 

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna kan det bli svårt att tillmötesgå framtida behov av 
platser i särskilt boende och den utbyggnadstakt som prognosen pekar på. Tillgången på 
lägenheter i särskilt boende kommer därför vara mindre än efterfrågan. Om lagstiftning och 
behov kvarstår på samma nivå de kommande åren måste dessa mötas på andra sätt. Det kan 
exempelvis handla om att andra boendeformer för äldre så som trygghetsboende, ökad 
användning av välfärdsteknik och förändrat stöd i hemmet. Vård- och omsorgsnämnden har i 
uppdragsplanen för 2020 uppmärksammat behovet av att utveckla stödet för äldre i ordinärt 
boende och inom hemsjukvården för att senarelägga eller minska hjälpbehov. 

  
Figur 11. Antal beviljade platser med beslut om särskilt boende per 31 december, 2014–2019, prognos 2020–
2023 och utblick fram till 2028 
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2.3.2 Förväntad utveckling SoL FH 
För socialpsykiatrin (SoL FH) har antal ärenden ökat från 690 till 765 mellan 2014 och 2019, 
figur 12 nedan. Antalet ärenden förväntas vara omkring 800 i slutet av 2024 och 840 i slutet 
av 2028. Insatsen boendestöd står för ökningen medan antal ärenden avseende insatsen daglig 
verksamhet enligt SoL minskat under 2019. 

Inom bostad med särskild service enligt SoL inom socialpsykiatrin tenderar personer att bo 
kvar allt längre, vilket ger en ökning av den genomsnittliga boendetiden. Det beror bland 
annat på att personer som ansöker om stöd har allt mer omfattande och komplexa 
funktionsnedsättningar. En tendens är att det sker förskjutningar mellan olika lagrum. När 
exempelvis antalet beslut om vissa insatser via LSS minskar leder det till ökning av 
ansökningar inom SoL. Ytterligare en aspekt på boende för socialpsykiatrins målgrupper är att 
lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård medfört att 
utskrivningar från rättspsykiatrin ökat något jämfört med föregående år. För vissa av 
socialpsykiatrins målgrupper fluktuerar behovet av stöd inom bostad med särskild service och 
boendestöd. För vissa som bor i bostad med särskilt service kan det vara möjligt att med rätt 
stöd flytta till ordinärt boende. Vård- och omsorgsnämnden har i uppdragsplanen för 2020 
uppmärksammat behovet av att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att 
få en bostad i ordinärt boende med lämpligt stöd. 

Det linjära sambandet mellan befolkningsutvecklingen och antal ärenden inom SoL FH är 
väldigt svagt. Variationen i antalet personer med behov av insatsen påverkas förmodligen 
istället av externa faktorer. Exempelvis vilken vård individerna kan få inom psykiatrin men 
även vilket stöd som finns att tillgå från andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen.  

  

Figur 12. Antal ärenden i socialpsykiatrin 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 2028. Källa: 
Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
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2.3.2.1 Boendestöd SoL FH 
Antalet personer med boendestöd har ökat under de senaste åren, figur 13 nedan. Antalet var 
499 år 2017, 543 år 2018 och 571 år 2019. Förklaringen kan vara bristen på bostad med 
särskild service för personer med funktionsnedsättning inom SoL och LSS, som har gjort att 
behoven av inte har gått att tillgodose. Ökningen har bland annat medfört att andelen icke 
verkställda beslut har ökat, vilket fått till följd att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
under 2019 har utfärdat sanktionsavgifter mot Norrköpings kommun. 

 
Figur 13. Antal ärenden boendestöd 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 2028. Källa: Treserva, 
SCB, KID och egna beräkningar. 
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På nationell nivå har andelen personer med boendestöd i åldersgruppen 0–64 år ökat 
trendmässigt under perioden 2014–2018, från 0,25 till 0,3 procent. Under samma period är 
motsvarande ökning för Norrköping från 0,35 procent 2014 till 0,41 procent 2018.11 Av figur 
14 nedan framgår vid jämförelse med jämförbara kommuner att Norrköping, tillsammans med 
Jönköping, Örebro och Gävle, legat i det högre intervallet. Samtliga dessa kommuner ligger 
också högre jämfört med riksgenomsnittet. Även Västerås ligger högre jämfört med riket. 

Det är viktigt att beakta att boendestöd är olika utformat i olika kommuner. Exempelvis i 
fråga om vilka målgrupper boendestöd riktas till. 

 
Figur 14. Andel invånare med boendestöd i åldersgruppen 0–64 år mellan åren 2014–2018 för Norrköping och 
jämförbara kommuner Källa: Socialstyrelsen, SCB. 
  

                                                 
11 Socialstyrelsen (2019) Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2018. 
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2.3.2.2 Bostad med särskild service SoL FH 
Figur 15 nedan visar antal personer i särskilt boende SoL FH. Antalet har fluktuerat mellan 
som minst 75 och som mest 87 under åren 2014–2019. Det finns ingen positiv korrelation 
mellan befolkningsutvecklingen och antal personer i särskilt boende SoL FH. Den redovisade 
prognosen baseras på medelvärdet för åren 2015–2019 vilket är 81 personer. 

 
Figur 15. Antal personer i bostad med särskild service enligt SoL FH 2014–2019, prognos 2020–2023 och 
utblick fram till 2028. Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
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2.3.2.3 Daglig verksamhet SoL FH 
Figur 16 nedan visar att antalet ärenden för daglig verksamhet enligt SoL minskat, från 159 
till 14, mellan 2016 och 2019. Det linjära sambandet mellan befolkningsutvecklingen och 
utvecklingen av ärenden rörande daglig verksamhet enligt SoL är svagt. Under åren 2016–
2019 är korrelationen snarare negativ. Minskningarna av antalet ärenden under 2019 påverkar 
prognosen för insatsen. Flera faktorer är avgörande för hur många personer som ansöker och 
beviljas insatsen. Behovet styrs exempelvis av förhållanden på arbetsmarknaden och det stöd 
individer får från andra aktörer och myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. 

Denna insats är kommunen via socialtjänstlagen inte skyldig att tillhandahålla. Sedan 1995 
finns dock ett beslut i kommunfullmäktige om att kommunen vid behov kan bevilja kommun-
invånare insatsen. Det gör att framtida volymer är beroende av eventuella kommunala beslut. 

 

 
Figur 16. Antal ärende daglig verksamhet enligt SoL FH 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 
2028. Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
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2.3.3 Förväntad utveckling LSS 
För Norrköpings kommun är det linjära sambandet mellan befolkningsutvecklingen och 
antalet ärenden inom LSS starkt. På nationell nivå är dock inte sambandet lika tydligt, och 
Socialstyrelsen konstaterar att utvecklingen inte kan förklaras enbart med folkmängden.12 
Under 2019 minskade antalet ärenden avseende LSS i Norrköpings kommun marginellt 
jämfört med 2018, från 1 422 till 1 411. Figur 17 nedan. Detta beror bland annat på att 
myndighetsutövningen ökat andelen uppföljningar av beslut på individnivå men även utifrån 
den rättsliga utvecklingen inom området. 

 
Figur 17. Antal ärenden LSS 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 2028. Källa: Treserva, SCB, 
KID och egna beräkningar. 
 
  

                                                 
12 Socialstyrelsen (2019) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning 
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Figur 18 nedan visar att Norrköpings kommun följer riksgenomsnittet relativt väl, när det 
gäller antalet invånare med LSS-insatser i åldersgruppen 0–22 år. Även medelantalet för 
jämförbara kommuner följer riksgenomsnittet. Samtidigt finns det skillnader mellan enskilda 
kommuner exempelvis ifråga om hur många personer som beviljas LSS-insatser. 

 
Figur 18. Antal invånare med insatser enligt LSS i åldersgruppen 0–22 år mellan åren 2012–2018 för 
Norrköping och jämförbara kommuner. Källa: Socialstyrelsen, SCB. 
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Figur 19. Antal ärenden bostad med särskilt stöd för vuxna enligt LSS 2014–2019, prognos 2020–2023 och 
utblick fram till 2028. Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
 
Antalet personer per 10 000 innevånare, med beslut om bostad med särskild service, är fler i 
Norrköping jämfört med både de flesta jämförbara kommuner och med riket som helhet. 
Figur 20 nedan. 

 
Figur 20. Antal invånare med boende enligt LSS mellan åren 2000-2018 för Norrköping och jämförbara 
kommuner. Källa: Socialstyrelsen, SCB. 

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Utfall Prognos Utblick

Ärenden avseende boenden särskild service för vuxna

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Antal/10 000
invånare Personer med boende enligt LSS

Eskilstuna

Gävle

Jönköping

Linköping

Norrköping

Södertälje

Uppsala

Västerås

Örebro

Resultatnätverket
R9 (ovägt medel)
Riket



  26 (41) 

  

2.3.3.2 Personlig assistans LSS och SFB 
Antalet ärenden för personlig assistans enligt både LSS och socialförsäkringsbalken (SFB) 
ökade med tio mellan 2015 och 2018. År 2019 minskade antalet ärenden med tio och 
hamnade åter på samma nivå som 2015, det vill säga 294. Figur 21 nedan. Behovet av 
insatsen har över lag ett starkt linjärt samband med den generella befolkningsutvecklingen. 
Det finns även ett starkt samband med minskningen av den statliga assistansen (enligt SFB), 
vilket är en tänkbar förklaring till ökningen av assistans enligt LSS. Personer som får indragen 
statlig assistansersättning via SFB, eller avslag på sin ansökan, hänvisas till kommunerna för 
eventuellt stöd. Det innebär att kommunerna får en ökad andel ärenden och därmed ökade 
kostnader medan statens andel minskar. Staten utreder insatsen kontinuerligt vilket kan 
komma att få konsekvenser för kommunerna. 

 
Figur 21. Antal ärenden personlig assistans enligt LSS och SFB 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick 
fram till 2028. Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
 
Figur 22 nedan visar att det under åren 2014–2018 skedde en ganska jämn ökning av antalet 
ärenden av personlig assistans enligt LSS. Under år 2019 var antalet 102 jämfört med 105 år 
2018. Minskningen kan relateras till att myndighetsutövningen arbetat för att öka 
rättssäkerheten i sina bedömningar. Om den utvecklingen fortsätter kan prognosen eventuellt 
vara för hög. En prognos för perioden 2020–2023 visar en ökning av personlig assistans med 
ett fåtal personer per år.  
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Figur 22. Antal ärenden personlig assistans enligt LSS 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 
2028. 
 
En kontinuerlig minskning av personlig assistans enligt SFB ses för åren 2014–2019, figur 23 
nedan. Prognosen fram till 2028 ger också en fortsatt minskning med i genomsnitt fem 
ärenden per år. Framtida volymer av insatsen är beroende av vad som sker på nationell nivå. 

 
Figur 23. Antal ärenden personlig assistans enligt SFB 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 
2028. 
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Både jämfört med riket och övriga jämförbara kommuner ligger Norrköping bland de högre i 
fråga om antal personer per 10 000 invånare med personlig assistans. Figur 24 nedan. 

 
Figur 24. Antal invånare med insatsen personlig assistans enligt LSS 2009–2018 för Norrköping och jämförbara 
kommuner. 

2.3.3.3 Daglig verksamhet LSS 
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verksamhet enligt LSS, inte endast befolkningsökningen som påverkar. Behovet styrs till 
exempel av situationen på den öppna arbetsmarknaden. Hur daglig verksamhet utvecklas och 
vilket utbud som finns är ytterligare faktorer som kan påverka ärendemängden. Likaså 
påverkas antalen av i vilken utsträckning personer med beslut om daglig verksamhet får 
möjlighet att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. 
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Figur 25. Antal ärenden daglig verksamhet enligt LSS 2014–2019, prognos 2020–2023 och utblick fram till 
2028. Källa: Treserva, SCB, KID och egna beräkningar. 
 
De senaste åren har Norrköping, i jämförelse med andra jämförbara kommuner, legat på 
ungefär samma nivå när det gäller antal personer per 10 000 invånare med beslut om insatsen, 
figur 26 nedan. Norrköping ligger något över riksgenomsnittet. 

 
Figur 26. Antal invånare med insatsen daglig verksamhet enligt LSS 2000–2018 för Norrköping och jämförbara 
kommuner Källa: Socialstyrelsen, SCB. 
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3 Lagändringar och statliga utredningar  
 
I det här avsnittet behandlas förändringar inom lagstiftning och statliga utredningar som kan 
ha betydelse för vård- och omsorgskontorets verksamhet. De beskrivs kortfattat och deras 
eventuella konsekvenser för kontoret kommenteras. 

3.1 Välfärdsteknik i äldreomsorgen 
Den 11 mars 2020 presenterades utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 
2020:14). Utredningen föreslår att välfärdsteknik får användas i äldreomsorgen och på vilket 
den kan användas. Exempelvis att det i socialtjänstlagen bör regleras att biståndshandläggare 
ska kunna avgöra vad som är bäst för personen med nedsatt beslutsförmåga samt hur den 
personliga integriteten ska skyddas. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Att utredningen föreslår hur välfärdsteknik kan används i samband med att den enskilde inte 
har möjlighet att lämna ett informerat samtycke kan öka möjligheten att använda 
väldfärdsteknik inom vård och omsorg.  

3.2 Samordnad utveckling för god och nära vård  
Regeringen utsåg 2017 en särskild utredare att utifrån en fördjupad analys av förslagen i 
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja berörda myndigheter i arbetet med att 
samordnat utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Utredningen har 
namnet Samordnad utveckling för god och nära vård (dir. 2017:24) och har överlämnat tre 
delbetänkanden 

• God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53),  
• God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)  
• God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29). 

 

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 mars 2020. 

Konsekvenser för vård- och omsorgsnämnden 

För kontorets verksamheter kan utredningens förslag innebära krav på ökad samverkan mellan 
olika huvudmän. Vidare kan ökade kostnader uppstå då det i kommunerna kommer krävas 
ökad kompetens och medicintekniks utrustning som inte finns idag. Förändringarna kan även 
innebära att nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisation kan behöva omstruktureras.  
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3.3 Kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet 
En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet (dir. 2018:74), en jämlikhetskommission, ska 
lämna förslag till hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet långsiktigt kan ökas. Förslagen 
ska bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.  

Framöver kommer jämlikhetskommissionen med en rapport som beskriver hur det obetalda 
omsorgsarbetet varierar över livscykeln för kvinnor och män samt hur detta har utvecklats 
under de senare decennierna.  

Uppdraget ska redovisas den 31 maj 2020. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Det är för närvarande okänt vad utredningen kommer att föreslå och vård- och 
omsorgskontoret får bevaka eventuella konsekvenser av utredningens förslag. 

3.4 Framtidens socialtjänst 
År 2018 lämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt delbetänkande Ju förr desto bättre 
– vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). I betänkandet betonas vikten av att 
utveckla och synliggöra kommunernas förebyggande arbete, och det föreslås att socialtjänsten 
ges en mer framträdande roll för att integrera det förebyggande arbetet i kommunens 
verksamhet.  

Regeringen har gett utredningen ett utvidgat uppdrag som innefattar en analys av hur 
barnrättsperspektivet kan påverka socialtjänstlagen samt förutsättningarna för en särreglering 
av äldreomsorgen. 

 
Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Utredningens eventuella förslag kan på olika sätt påverka den verksamhet som vård- och 
omsorgskontoret bedriver utifrån socialtjänstlagen. Det är för närvarande okänt vad 
utredningen kommer att föreslå och kontoret får bevaka eventuella konsekvenser av 
utredningens förslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2020. 

3.5 Genomförandet av ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård 
En särskild utredare ska utifrån förslagen i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård 
(SOU 2017:48) stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 
vård där statens och sjukvårdshuvudmännens arbete förstärker varandra och tillsammans ger 
förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patientmöte (dir. 
2018:95).  

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.  
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Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Utredningens förslag kan eventuellt bidra till att stärka samverkan mellan berörda aktörer. I 
övrigt är det okänt vad utredningen kommer att föreslå och vård- och omsorgskontoret får 
bevaka eventuella konsekvenser av utredningens förslag. 

3.6 Garantipensionsutredningen 
Under 2019 lämnades delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53) som en del av den 
pågående översynen av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (dir. 
2018:106). Under 2019 tillkom ett tilläggsdirektiv till utredningen där även frågor om 
sjukersättning och aktivitetsersättning ingår. 

Ett delbetänkande ska lämna senast den 29 november 2020. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Eventuella ändringar av pensionssystemet kan påverka vård- och omsorgskontorets hantering 
av taxor och avgifter samt vilka intäkter som i framtiden kan bli aktuella. I övrigt är det okänt 
vad utredningen kommer att föreslå och kontoret får bevaka eventuella konsekvenser av 
utredningens förslag. 

3.7 Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
En särskild utredare ska lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas inom 
hemtjänsten (dir. 2019:52). Syftet är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre 
personer som har hemtjänst och öka tryggheten för äldre och anhöriga.  

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Ett eventuellt införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten bör inte påverka vård- och 
omsorgskontorets verksamhet nämnvärt. Detta då kontaktman i hemtjänsten redan är ett 
etablerat arbetssätt.  

3.8 Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid 
egenvård, vid tillsyn samt för barn   
Regeringen gav i början av 2020 en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att 
stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser (dir. 2020:3). Utredningen 
ska ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas 
samt se över av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Syftet 
är att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning. 

Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2021. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

För vård- och omsorgskontoret får eventuella förändringar av lagstiftning och regelverk för 
personlig assistans konsekvenser utifrån det delade huvudmannaskapet. Vilka konsekvenser 
om kan bli aktuella för närvarande okänt och vård- och omsorgskontoret får bevaka 
utredningens framtida förslag. 
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3.9 Översyn av vissa frågor som rör 
personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso-och 
sjukvårdsverksamhet 
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom och 
mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård (dir. 2019:37). Frågor som ska ses över är 
exempelvis att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och 
hälso- och sjukvård. Även möjligheten till en utvidgad informationsöverföring för 
kvalitetsutveckling mellan vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala nämnder ska 
utredas. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2021. 

Konsekvenser för vård- och omsorgskontoret 

Utredningens förslag kan eventuellt bidra till att stärka samverkan mellan berörda aktörer. I 
övrigt är det okänt vad utredningen kommer att föreslå och vård- och omsorgskontoret får 
bevaka eventuella konsekvenser av utredningens förslag. 
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Bilaga 1. Nyckeltal SoL 
I tabellerna nedan ses nyckeltal för SoL-insatser för 2018 där Norrköpings kommun jämförs 
med jämförbara kommuner (vilka ingår i det så kallade R9 nätverket). De två kommuner med 
högst (rött) respektive lägst (grönt) värde per 10 000 invånare för respektive nyckeltal är 
markerade. 

 
Nyckeltal 2018 
Nyckeltal SoL Eskilstuna Gävle Jönköping Linköping Norrköping Södertälje Uppsala Västerås Örebro 

Genomsnittligt antal 
beviljade 
hemtjänsttimmar per 
brukare och månad för 
timregistrerade 
hemtjänsttagare 65+ i 
ordinärt boende, 
timmar/hemtjänsttagare 

36,3 40,7 29,3 31,1 31,4 39,4 34,4 31,1 47,3 

Genomsnittligt antal 
hemtjänsttimmar för 
timregistrerade 
hemtjänsttagare 65+ i 
ordinärt boende med 
hemtjänst, månaden före 
inflytt till särskilt boende, 
timmar/hemtjänsttagare 

63,4 67,2 47,1 40,3 62,1 70,7 55,0 43,5 57,6 

Invånare 65+ som var 
beviljade dagverksamhet 
i ordinärt boende, andel 
(%) 

0,4 1,3 0,6 0,4 0,5 1,4 0,4 0,2 0,1 

Invånare 65+ som var 
beviljade korttidsboende 
i ordinärt boende, andel 
(%) 

0,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Medelålder för äldre i 
ordinärt boende med 
hemtjänst, år 

83,2 82,5 83,5 83,6 82,6 82,0 83,2 83,0 82,6 

Medelålder för äldre i 
särskilt boende, år 84,8 84,8 86,4 85,6 85,8 85,1 85,1 85,5 86,0 
Medianvårdtid i särskilt 
boende äldreomsorg, 
antal dagar 

681 657 679 579 516 849 694 783 675 

Äldreomsorg i enskild 
regi, andel (%) brukare 9,1 24,7 11,8 28,1 6,3 22,6 39,6  14,2 
Hemtjänsttagare 65+ 
med hemtjänst i ordinärt 
boende med 120+ 
beviljade timmar per 
månad, andel (%) 

5,6 2,2 1,6 2,5 1,5 3,2 2,2 2,3 6,7 

Invånare 65+ med 
hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 

7,2 7,5 8,3 10,6 7,5 7,7 10,9 9,6 6,6 

Brukare 65+ i särskilt 
boende äldre, antal 856 954 1 400 1 829 1 156 501 1 592 1 554 1 123 
Beviljade/beräknade 
hemtjänsttimmar per 
månad och person 0–64 
med hemtjänst i ordinärt 
boende, antal 

20,5 29,6 50,8 33,3 21,9 19,8 40,5 36,7 32,8 

Invånare 0–64 år med 
boendestöd, andel (%) 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
Invånare 0–64 år med 
hemtjänst i ordinärt 
boende 
funktionsnedsättning, 
andel (%) 

0,29 0,78 0,26 0,34 0,27 0,19 0,22 0,31 0,32 

Invånare 0–64 år med 
särskilt boende 
funktionsnedsättning, 
andel (%) 

0,15 0,08 0,04 0,12 0,09 0,02 0,09 0,05 0,02 

Kostnad 
funktionsnedsättning för 
personer 0–64 år enligt 
SoL, kr/inv 

1 972 2 231 1 576 1 590 1 389 1 996 1 913 1 251 1 268 

Rött=de två högsta 

Grönt=de två lägsta 
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Bilaga 1. Nyckeltal SoL (forts.) 

  

Nyckeltal SoL Eskilstuna Gävle Jönköping Linköping Norrköping Södertälje Uppsala Västerås Örebro 

Timregistrerade 
hemtjänsttagare 65+ i 
ordinärt boende, antal 

1 230 1 411 1 912 1 667 1 965 1 153 2 419 2 185 1 724 

Invånare 0–64 år med 
boendestöd, antal 258 351 518 382 468 251 500 451 549 
Invånare 0–64 år med 
hemtjänst i ordinärt 
boende 
funktionsnedsättning, 
antal 

249 629 295 454 310 156 409 381 406 

Invånare 0–64 år med 
särskilt boende 
funktionsnedsättning, 
antal 

130 63 41 155 101 18 166 56 30 

Personer 0–64 år i 
ordinärt boende med 
hemtjänst enligt SoL, 
antal 

249 629 295 454 310 156 409 381 406 
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Bilaga 2. Nyckeltal LSS och SFB 
Tabellerna nedan framgår nyckeltal för LSS- respektive SFB-insatser för 2018 där 
Norrköpings kommun jämförs med jämförbara kommuner (vilka ingår i det så kallade R9 
nätverket). De två kommuner med högst (rött) respektive lägst (grönt) värde per 10 000 
invånare för respektive nyckeltal är markerade. 

 
Nyckeltal 2018 
Nyckeltal  
LSS och SFB Eskilstuna Gävle Jönköping Linköping Norrköping Södertälje Uppsala Västerås Örebro 
Genomsnittligt antal 
timmar per vecka, 
personlig assistans 
SFB, timmar/vecka 

119,8 118,3 122,8 116,9 125,2 142,9 128,1 117,9 118,3 

Invånare med insatser 
LSS, andel (%) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 
Invånare 0–22 år med 
insatser LSS, inv 0–22 
år* 

69,7 76,2 58,2 54,5 74,2 87,2 70,3 101,5 83,0 

Avlösarservice LSS* 2,0 2,5 1,9 3,8 3,5 5,6 5,4 9,6 4,3 
Boende LSS* 26,3 27,9 32,9 33,2 38,9 41,5 29,4 24,5 33,9 
Daglig verksamhet 
LSS* 39,6 40,2 33,0 38,5 40,2 56,9 40,6 46,2 45,4 
Kontaktperson enligt 
LSS* 27,8 32,7 16,5 11,9 17,9 19,8 16,3 25,4 28,2 
Korttidstillsyn LSS* 4,6 6,2 4,6 4,0 4,3 7,0 4,4 5,1 4,2 
Korttidsvistelse LSS* 7,1 7,0 7,1 8,7 12,6 10,5 7,3 12,2 9,1 
Ledsagarservice LSS* 1,2 2,2 5,5 3,5 3,8 7,2 11,1 6,6 15,4 
Personlig assistans 
LSS* 7,0 4,7 7,8 5,0 7,0 5,6 5,9 4,5 6,3 
Personlig assistans 
SFB* 20,8 14,2 11,3 12,7 14,4 18,6 13,9 13,7 14,0 
Personer med boende 
enligt LSS** 35,4 35,6 44,3 47,6 45,2 42,2 41,7 30,3 36,9 
Personer med daglig 
verksamhet** 53,2 51,3 44,5 55,3 46,8 57,9 57,5 57,2 49,4 

  

Rött=de två högsta 

Rött=de två lägsta 

* Antal personer per 10 000 invånare 
** Andel (%) av totalt antal personer med insatser LSS 
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Bilaga 3. Antal personer med insatser 2014–2019 (utfall) 
Beviljade insatser per 31 december 

Insats Lagrum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Avlösarservice i hemmet LSS 50 47 48 53 54 54 
Avlösning SoL 139 173 181 183 181 153 
Biträde av kontaktperson LSS 280 279 267 276 279 275 
Boende för barn och unga LSS 9 10 9 8 8 11 
Boende särskild service för 
vuxna LSS 562 571 586 598 608 595 

Boendestöd FH SoL 444 477 475 499 543 571 
Daglig verksamhet LSS 530 574 587 605 579 570 
Daglig verksamhet SoL FH SoL 145 154 159 157 157 145 
Dagverksamhet SoL 125 120 135 142 145 153 
Hemtjänst SoL 2 378 2 480 2 397 2 482 2 434 2 497 
Korttidstillsyn för skolungdom LSS 73 72 69 69 65 63 
Korttidsboende SoL 105 116 105 93 76 83 
Korttidshem LSS 109 109 110 105 121 120 
Korttidsvistelse LSS LSS 186 184 188 179 185 183 
Ledsagarservice LSS 16 12 10 10 10 10 
Matdistribution SoL 872 891 822 831 819 802 
Personlig assistans LSS 71 77 86 97 105 102 
Personlig assistans enligt SFB SFB 228 217 213 208 199 192 
Särskilt boende SoL 1 242 1 263 1 223 1 234 1 298 1 302 
Särskilt boende FH SoL 86 87 81 86 77 75 
Trygghetslarm SoL 2 337 2 446 2 419 2 518 2 499 2 704 
Återkommande korttidsboende SoL 45 50 47 52 51 45 
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Bilaga 4. Antal personer med insatser 2020–2023 
(prognos) 
Beviljade insatser per 31 december 

Insats Lagrum 2020 2021 2022 2023 
Avlösarservice i hemmet LSS 56 57 59 61 
Avlösning SoL 150 147 144 141 
Biträde av kontaktperson LSS 279 279 279 279 
Boende för barn och unga LSS 9 9 9 9 
Boende särskild service för 
vuxna LSS 601 608 614 621 

Boendestöd FH SoL 591 613 634 657 
Daglig verksamhet LSS 570 570 569 569 
Daglig verksamhet SoL FH SoL 144 142 141 139 
Dagverksamhet SoL 160 167 174 181 
Hemtjänst SoL 2 530 2 570 2 640 2 730 
Korttidstillsyn för skolungdom LSS 61 59 57 55 
Korttidsboende13 SoL         
Korttidshem LSS 120 120 120 120 
Korttidsvistelse LSS LSS 185 185 185 185 
Ledsagarservice LSS 10 10 10 10 
Matdistribution SoL 824 824 824 824 
Personlig assistans LSS 108 114 121 127 
Personlig assistans enligt SFB SFB 187 181 176 170 
Särskilt boende SoL 1 283 1 294 1 313 1 332 
Särskilt boende FH SoL 81 81 81 81 
Trygghetslarm SoL 2 752 2 803 2 854 2 909 
Återkommande korttidsboende SoL 50 50 50 50 

 

                                                 
13 Under de senaste åren har många förändringar som påverkar insatsen genomförts. En tillförlitlig prognos är 
därför omöjlig att ta fram. 
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Bilaga 5. Antal personer med insatser 2024–2028 
(utblick) 
Beviljade insatser, 31 december 

Insats Lagrum 2024 2025 2026 2027 2028 
Avlösarservice i hemmet LSS 63 65 67 68 70 
Avlösning SoL 138 135 132 129 127 
Biträde av kontaktperson LSS 279 279 279 279 279 
Boende för barn och unga LSS 9 9 9 9 9 
Boende särskild service för 
vuxna LSS 628 635 641 647 653 

Boendestöd FH SoL 679 700 721 741 761 
Daglig verksamhet LSS 569 569 568 568 568 
Daglig verksamhet SoL FH SoL 137 136 134 133 132 
Dagverksamhet SoL 189 196 202 209 215 
Hemtjänst SoL 2 770 2 820 2 880 2 970 2 970 
Korttidstillsyn för skolungdom LSS 53 51 50 48 46 
Korttidsboende14 SoL 
Korttidshem LSS 120 120 120 120 120 
Korttidsvistelse LSS LSS 185 185 185 185 185 
Ledsagarservice LSS 10 10 10 10 10 
Matdistribution SoL 824 824 824 824 824 
Personlig assistans LSS 134 140 146 152 158 
Personlig assistans enligt SFB SFB 164 159 153 148 143 
Särskilt boende SoL 1 361 1 390 1 426 1 470 1 470 
Särskilt boende FH SoL 81 81 81 81 81 
Trygghetslarm SoL 2 961 3 012 3 060 3 109 3 155 
Återkommande korttidsboende SoL 50 50 50 50 50 

14 Under de senaste åren har många förändringar som påverkar insatsen genomförts. En tillförlitlig prognos är 
därför omöjlig att ta fram. 



Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 
invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö  
stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar 
talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande 
kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt  
färgstarka Norrköping tillsammans.

EKONOMI- OCH STYRNINGSAVDELNINGEN 

Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: ekonomistyrning@norrkoping.se
www.norrkoping.se
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