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Vad kan komma att hända de närmaste tio åren som påverkar Norrköpings kommunala
verksamhet? Vilka konsekvenser kan det få? Det här är frågor som planeringsförutsättningarna
belyser genom att ta avstamp i dagsläget och blicka tio år framåt.
Årets rapport Framtid i Norrköping – allmänna planeringsförutsättningar 2019 är den
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bidragit med och den finns även i webbformat på framtid.norrkoping.se.
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Befolkningsprognos
Som ett underlag till planeringen i Norrköpings kommuns
olika verksamheter görs varje år en befolkningsprognos. Den
visar hur befolkningen väntas växa under de kommande tio
åren och också hur många invånare vi förväntas vara fördelat på
åldersgrupper.
Beräkningarna utgår från befolkningen vid det senaste årsskiftet
och sedan görs antaganden för den kommande utvecklingen
när det gäller in- och utflyttning, hur många barn som kommer
att födas och antaganden för dödligheten. Antagandena
bygger framför allt av vad som har skett tidigare år, men även
annan information används. Det kan vara Migrationsverkets
bedömningar av nyanlända, Statistiska centralbyråns
antaganden om utvecklingen i riket och information om
planerat byggande med mera.
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Norrköpingsborna idag
och om tio år
Under hela 2000-talet har Norrköpings folkmängd ökat.
I årets befolkningsprognos förväntas Norrköping fortsätta
att växa, men i en något lugnare takt.
En tillbakablick till år 1970 visar att Norrköpings folkmängd ökade under vissa år men också att den minskade
under ett antal år. Men sedan år 2000 har folkmängden
bara ökat. Det beror främst på att det har varit många som
har flyttat till Norrköping, men också på att det har fötts
fler barn än antalet som har avlidit i kommunen.
FORTSATT TILLVÄXT MEN I LUGNARE TAKT

Under år 2017 ökade folkmängden med 1 564 personer till
140 927 den sista december. Det var en befolkningstillväxt på 1,1 procent, vilket var något lägre än i riket totalt.
Norrköping har under flera år haft en högre befolkningstillväxt än i riket, men tillväxten stannade alltså av något
under 2017.
I årets befolkningsprognos förväntas Norrköping
fortsätta att växa, men i något lugnare takt. Under 2018
förväntas folkmängden öka med ungefär 1 000 personer
och fram till 2027 förväntas folkmängden fortsätta att öka
till knappt 156 000 invånare.

FLER SOM FLYTTAR IN ÄN UT OCH FLER SOM FÖDS ÄN SOM DÖR

In- och utflyttningen förväntas inte ge riktigt samma stora
befolkningstillskott som under de senaste fem åren, men
antas fortsätta vara på en hög nivå. Det beror främst på att
det inte förväntas komma så många flyktingar till Norrköping som tidigare.
Norrköpingsborna förväntas också bli fler på grund av
att det föds fler än antalet som avlider i Norrköping. Det
fortsatta stora tillskottet av födda barn beror på att det
finns ett stort antal personer som är födda under de så
kallade baby-boomåren kring år 1990. De kommer nu upp
i den åldern då man vanligen skaffat barn. Samtidigt är
inte den allra äldsta gruppen invånare så stor vilket gör att
det inte förväntas avlida så många personer de närmaste
åren. Den totala folkmängden förväntas alltså fortsätta att
öka, men ökningen fördelar sig olika mellan åldersgrupperna.
Även om flyttströmmarna påverkar antalet i olika åldrar så
är det framför att det faktum att vi blir ett år äldre varje år
som ger de större förändringarna mellan åldersgrupperna.

Norrköpings folkmängd 1970-2017 och prognos till år 2027
Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018
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Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper
Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018

UNGDOMAR I GYMNASIEÅLDER ÖKAR MED ÖVER 30 PROCENT

Bland barn och unga förväntas ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, öka med över 30 procent under kommande
tioårsperiod. Det beror framför allt på att de åldersgrupper
som befann sig i gymnasiet år 2017 var små, medan de
födelsekullar som nu börjar nå gymnasieåldern relativt
sett är större. Så det är en extremt snabb ökning.
Även antalet barn i grundskoleåldrar kommer att öka, men
inte riktigt lika snabbt. Ökningen fram till 2027 väntas
bli 16 procent. I den gruppen finns redan en stor del av de
större barnkullarna som är födda efter 2001.
Bland de yngre barnen, 1-5 år, som till stor del befinner
sig i förskolan, kommer inte ökningen bli lika stor på
grund av att årskullarna i gruppen redan är stora. På tio år
väntas de öka med cirka 7 procent.
MINDRE ÖKNING AV 20-64-ÅRINGAR

Gruppen i yrkesverksam ålder i Norrköping, som åldern
20-64 år räknas till, kommer även den att öka i antal, men
tillväxten är inte lika stor. Tillväxten är 8 procent på tio
år. Även om inflyttningen till Norrköping under senare
år har gett ett positivt tillskott så växer åldersgruppen lite
långsammare än kommunen som helhet. Gruppen är och
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kommer att vara den allra största åldersgruppen i Norrköping. Men den förväntas minska sin andel av den totala
befolkningen under prognosperioden.
ÄLDRE ÖKAR MEN OLIKA FÖR ÅLDERSGRUPPERNA

Om man går vidare och tittar på den äldre befolkningen så
kommer inte den yngre åldersgruppen 65-79 år att öka så
mycket i antal, eftersom de åldrar som når åldersgruppen
är ganska jämnstora i storlek. Ökningen är 3 procent fram
till år 2027.
Däremot kommer åldersgruppen 80-89 år öka mycket
kraftigt då det stora antal födda på 40-talet, efter andra
världskriget, når den åldern. Ökningen är beräknad till 49
procent under tioårsperioden.
Som tidigare har nämnts så är den allra äldsta åldersgruppen i Norrköping ganska liten. Åldersgruppen 90 år
och äldre bestod år 2017 av 1 300 personer och förväntas
bli färre under kommande år, en minskning med 3 procent
på tio år. Detta beror inte på att personer förväntas avlida
mer än tidigare år utan att de årskullar som föddes innan
fyrtiotalisterna är ganska små.
Totalt sett så kommer antalet 65 år och äldre att öka i
antal enligt 2018 års befolkningsprognos.

Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper
Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018

Befolkningsutveckling i olika åldersgrupper
Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018
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Andelen i yrkesverksam ålder minskar
Den demografiska försörjningsbördan 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 dels att det är
en förhållandevis liten grupp som i framtiden genom skatt
på arbete ska stå för huvudparten av kostnaden för verksamheten. Dels blir det svårt att hitta tillräckligt många
personer som ska genomföra jobbet, det vill säga arbeta
som lärare, undersköterska och så vidare.
DEMOGRAFISK FÖRSÖRJNINGSKVOT FÖRSÄMRAS

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 2017 var den 0,75 i Sverige.
Det brukar uttolkas som att den i yrkesverksam ålder ska
försörja sig själv och 0,75 person till. Det är en enkel men
lite slarvig tolkning. Kostnader för utbildning av barn och
unga bör snarast ses som en investering i samhällets framtid och pensionärerna har ju betalat in betydande summor
under tiden de var yrkesverksamma.
Försörjningskvoten utvecklades mycket gynnsamt i
Demografisk försörjningskvot i Sverige 1980-2060
Källa: Statistiska centralbyrån
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Sverige fram till slutet av 00-talet. Då började den öka
igen och 2017 var den uppe på samma nivå som den var
år 1980, det vill säga 0,75. När man tittar framåt visar
Statistiska centralbyråns beräkningar att den kommer
att stiga kraftigt fram till omkring 2040, plana ut under
några år, för att sedan öka kraftigt igen mot år 2060, då
den förväntas ligga på omkring 0,92. Det här innebär att
försörjningskvoten kommer att öka med ytterligare 0,17
från idag fram till 2060. Med den lite slarviga tolkningen
skulle det alltså innebära att varje person i yrkesverksam
ålder om ungefär 40 år ska försörja ytterligare 0,17 personer mot idag.
NÅGOT LITE BÄTTRE FÖR NORRKÖPING

Den demografiska försörjningskvoten var år 2017 0,74 för
Norrköping, det vill säga något lägre och därmed bättre
än för riket som var 0,75. Enligt befolkningsprognosen
kommer skillnaden mot riket att öka. År 2027 förväntas
Norrköpings försörjningskvot bli 0,79 mot rikets 0,81 och
år 2060 bli 0,85 i Norrköping mot 0,92 i riket.

Andel norrköpingsbor 2017 fördelat på födelseland
Källa: Statistiska centralbyrån

När det gäller den framtida kommunala ekonomin är det
i första hand utvecklingen på nationell nivå som påverkar,
på grund av de utjämningssystem som finns mellan
kommunerna. Men för en växande kommun, som Norrköping är, blir investeringstrycket stort. Det gäller särskilt
investeringar i infrastruktur och lokaler för kommunal
verksamhet, i första hand för de yngre och de äldre.
När det gäller den framtida kompetensförsörjningen är
den mer direkt kopplad till utvecklingen av den demografiska försörjningskvoten i en specifik kommun. Det är
därför positivt att utvecklingen av den ligger något lägre
för Norrköping än för riket. Men samtidigt betyder det
bara att utvecklingen blir något lite mindre bekymmersam
i Norrköping än i många andra kommuner när det gäller
kompetensförsörjning.
HUR KAN DEN DEMOGRAFISKA FÖRSÖRJNINGSKVOTEN FÖRBÄTTRAS?

Det finns flera olika sätt förbättra försörjningskvoten. När
man beräknar kvoten utgår man från att alla i åldern 20-64
år arbetar och att ingen utanför det åldersintervallet gör
det. Men här kan det bli förändringar i framtiden.
• Pensionsåldern är flexibel och ramarna för flexibiliteten
kommer att höjas i framtiden. Idag är den lägsta åldern då
man kan ta ut allmän pension 61 år. Den planeras att succesivt höjas till 64 år. Enligt lagen om anställningsskydd

har man idag rätt att vara kvar på jobbet till 67 år. Den
åldern planeras att succesivt höjas till 69 år.
• Ungdomar i Sverige börjar arbeta väldigt sent i livet
jämfört med många andra länder och få börjar ett fast
arbete så tidigt som i 20-årsåldern. Det här kan komma att
ändras i framtiden.
• Även om det är högkonjunktur i Sverige för närvarande
finns ändå en arbetslöshet. Den beror till stor del på en
matchningsproblematik. Personer som är arbetslösa har
inte rätt utbildning eller tillräckliga kunskaper i svenska
för de jobb som finns. Här görs många utbildningssatsningar för att komma till rätta med detta, som kan innebära att arbetslösheten sjunker i framtiden.
• En stor andel av norrköpingsborna som är utrikes födda
är i yrkesverksam ålder, vilket förbättrar den demografiska
försörjningskvoten. Det ger Norrköping bättre möjligheter
under förutsättning att de utrikes födda hittar jobb.
• Många arbetar inte heltid. Genom att enbart erbjuda heltidstjänster blir det en norm om man inte på eget initiativ
önskar att arbeta mindre.
• Genom att satsa på att skapa hälsosammare arbetsplatser
kan sjukfrånvaron minska, vilket gör att antalet arbetade
timmar ökar.
• Det pågår ständigt effektivisering av arbetet, bland annat
genom att det införs digitala lösningar. När det är brist på
arbetskraft med rätt kompetens blir drivkraften att effektivisera ännu större.
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Hur kan man nå visionen om
10 000 studenter?
I visionen för Norrköping år 2035 framgår att antalet studenter ska vara
10 000, vilket nästan är en fördubbling mot var det är idag. Vad behöver
hända för att visionen ska nås?
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Norrköping är en attraktiv studieort och en omtyckt
studentstad. För att Norrköping ska fortsätta att utvecklas som studentstad, attrahera fler studenter, stärka deras
liv och delaktighet i Norrköping och få fler studenter att
stanna kvar och arbeta i regionen behövs ett löpande arbete. De tre studentkårerna vid Linköpings universitet och
Norrköpings kommun har tagit fram en riktlinje för hur
det ska ske. Den innehåller tre delar:
• Det goda livet i en attraktiv studentstad
• Studenter i samverkan med kommunen, näringsliv
och organisationer
• Bostad och boendekostnader
BOSTÄDER, AKTIVITETER OCH UTBILDNINGSKVALITET

Erfarenheten säger att för studenter är tillgången till
bostäder och rimliga hyresnivåer avgörande i valet av
studieort. Dessutom är utbudet av studiesociala aktiviteter
viktigt. Campus Norrköpings centrala läge i staden är en
nyckelfaktor, men en studentstad är mer än ett campus och
många studenter sätter stort värde på aktiviteter utanför
universitetets väggar.
Utbildningarnas kvalitet är en viktig aspekt vid studenters val av lärosäte och en god forskningsmiljö attraherar
framgångsrika forskare och ger underlag till fler platser i
grundutbildningen. Norrköpings fond för forskning stimulerar forskningsprojekt i Norrköping.
SAMVERKAN ÄR AVGÖRANDE

Samverkan mellan akademi, offentlig sektor och nä-

ringsliv är avgörande för utvecklingen av studentstaden
Norrköping och för att nå visionen om 10 000 studenter i
Norrköping.
Riksdagen biföll i april 2018 en proposition om forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren. Beslutet
lyfter fram samverkan som ett nyckelbegrepp och syftar
till att samverkan mellan universiteten och det omgivande
samhället ska öka. Lärosätena ska i höge grad bidra till att
skapa ett hållbart samhällsbyggande, bidra till att kvaliteten i skolan höjs och stärka samverkan mellan skola och
universitet.
Samverkan med det omgivande samhället kommer att
bli en viktig kvalitetsindikator när regeringen ska fördela
anslag till utbildning och forskning. Innovationsmyndigheten Vinnova har fått uppdraget att utvärdera universitetens samverkan och ska därefter lämna förslag till regering
om ett nytt system för resurstilldelning.
NORRKÖPINGS KOMMUN – EN SAMVERKANSAKTÖR

För Norrköpings kommun kan forskningspolitikens betoning på samverkan innebära att vi i ännu större utsträckning blir en samverkansaktör och medspelare i universitetets forskning- och utvecklingsarbete samt i utbildningen.
Det är viktigt att vi drar nytta av samverkan genom
samarbete med studenter, forskning för att bygga upp vår
egen kunskap och för att stärka vår kompetensförsörjning.
Ett framgångsrikt samverkansarbete kan också få positiva
effekter på övergångstalen, det vill säga att fler ungdomar
i Norrköping påbörjar eftergymnasiala studier. På sikt kan
det höja utbildningsnivån i Norrköping.
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Det byggs i Norrköping
Norrköpingsborna har vant sig vid att se lyftkranar på många platser i staden.
Men det har inte alltid varit så och hur kommer det att bli i framtiden?
Under perioden 1976 till 1992 byggdes det omkring
8 000 bostäder i Norrköping trots att det i stort sett inte
var någon ökning av folkmängden. Det fanns fler bostäder
än efterfrågan och ägarna till hyresfastigheter hade
bekymmer med att minska vakansgraden, det vill säga
andelen outhyrda lägenheter.
Under perioden 2000 till 2016 ökade folkmängden
kraftigt med totalt cirka 17 000 invånare men det byggdes
endast omkring 4 000 bostäder. I början av perioden fanns
det lediga bostäder att flytta till men numera är i princip
alla hyresrätter uthyrda och det råder bostadsbrist.
Byggandet i Norrköping fortsätter och i mars 2018 rapporterades att det fanns omkring 1 100 påbörjade lägenheter i flerbostadshus och drygt 200 i småhus.
HUR BLIR DET I FRAMTIDEN?

I Boverkets prognos för bostadsbyggandet i hela landet
redovisas en minskning de närmaste åren. Samtidigt pekar
de på att det fortfarande behövs fler bostäder, särskilt för
grupper som äldre, ensamstående och unga, som efterfrågar bostäder till lägre priser.
Men de regionala skillnaderna är stora. I Storstockholm
förväntas byggstarterna bromsa med över 30 procent
2018, medan byggandet i Storgöteborg kan öka med 20
procent. I Norrköping finns det inte några indikationer på
minskad efterfrågan, snarare tvärtom. En osäker faktor för
framtiden är den allmänna konjunkturen. Den påverkar
både byggarnas och fastighetsägarnas investeringsvilja
och kommuninvånarnas betalningsförmåga.
PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN

När det byggs i den täta innerstaden blir det blir svårare
att ta sig fram med bil. De stora infrastrukturprojekten kommer också att betyda en avsevärd påverkan på
vägtrafiken under många år framåt. Här gäller det att
projekten samordnas på allra bästa sätt för att klara av att
driva trafiken med både en acceptabel kapacitet och bästa
trafiksäkerhet.
KVALITET I BYGGANDET

Målen för antalet lägenheter är höga och det har resulterat
i ett intensivt detaljplanearbete. Det pågår arbete med ett
stort antal detaljplaner med mycket bostäder som kommer
att antas under kommande år. Men det är viktigt att satsningen på kvantitet inte går ut över bostädernas kvalitet.
Med för låg kvalitet riskerar bostadsprojekt att bli svåra
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att hyra ut eller sälja. Här är några punkter som viktiga att
ta hänsyn till vid planering av staden.
• Attraktiv stad Byggandet måste gynna ett rikt stadsliv,
ge skönhet och vara upplevelserikt i sin variation. Attraktivitet håller på att bli en allt viktigare faktor vid val av
bostads- och etableringsort.
• Sammanhållen stad Norrköping har goda förutsättningar att bli en allt mer sammanhållen stad där många
funktioner är tillgängliga inom 20 minuter med en
promenad, på cykel eller med kollektivtrafik. Närhet till
samhällsfunktioner betyder alltid mer för den som har
sämre resurser och en sammanhållen stad gynnar därför
integration och social rörlighet.
• Hållbara kommunikationer I samband med utbyggnaden av Ostlänken planeras för ett mer hållbart lokalt transportsystem, som till stor del bygger på gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Biltekniken är under utveckling mot förarlösa bilar, nya drivmedel och lösningar för gemensamt
nyttjande av fordon. Bilar kommer även fortsättningsvis
att finnas i staden men kan inte tillåtas att få dominera.
• Framförhållning och funktion Kommunens markreserv måste säkras på lång sikt för att exempelvis kunna
erbjuda mark till verksamheter med stora behov av ytor.
Rätt användning på rätt plats och rätt volym för platsen är
viktigt för att kunna nyttja marken på bästa sätt.
• Den innovativa kommunen Arbetstillfällen inom tjänstesektorn växer och den gynnas av attraktivitet och täthet i
staden. Det är viktigt att erbjuda sådana verksamheter som
är beroende av staden möjlighet att etablera sig i stadsbyggandet.
KLIMATANPASSNING PÅVERKAR BYGGANDET

För att undvika skador från översvämningar genom mer
intensiva och oftare förekommande regn behövs åtgärder
för att avleda större mängder vatten. Man behöver också
ta hänsyn till klimatförändringar när man planerar var
etableringar och byggnation ska ske. Förutom risk för
översvämningar behöver andra klimateffekter, som exempelvis extrema värmeböljor, tas med som en parameter i
planeringen av det framtida samhället.
PLATS FÖR KOMMUNAL SERVICE

När det byggs nytt behöver man avsätta tillräckligt med
mark för den kommunala servicen. Förskolor och skolor
är exempel på sådant som kräver ganska stora ytor. I nya

bostadsområden i stadens ytterkant är det lättare att hantera frågan i ett tidigt skede, men i innerstaden, när det sker
förtätning, är tillgången på tomter mer begränsad. Den
befintliga stads- och gatubilden gör också att vissa platser
inte är lämpliga.
För att hantera byggandet av förskolor och skolor i en
förtätad stadsmiljö kan det behövas innovativa lösningar.
Det kan handla om lokalytor, lokalernas funktioner, byggtekniska lösningar men även hur lärandet ska bedrivas i
framtiden.
Den stora utmaningen är storleken på utemiljön. Förskolor och grundskolor kanske kan placeras i anslutning
till parkområden för att komplettera barnens och elevernas
utemiljö? Eller kan det vara praktiskt möjligt att skapa
utemiljö på byggnadens tak?
PROBLEM MED KOMPETENSFÖRSÖRJNING

När det byggs så mycket behövs stora arbetsinsatser, både
inom kommunen och inom byggsektorn. Läget är redan
svårt med brist på arbetskraft och höga anbudssummor.
Byggandet medför utmaningar att tillhandahålla den

ökande efterfrågan av kompetenser i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Hittills har man lyckats klara det,
men det handlar om ett stort arbete med att rekrytera och
introducera nya medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften inom samhällsbyggnadssektorn har ökat markant
under senare år. Medarbetare inom samhällsbyggnad har
idag stora möjligheter att välja andra arbetsgivare, inom
privata sektorn, andra kommuner och i staten. Exempelvis
arbetar Trafikverket hårt för att rigga sin organisation inför
byggandet av Ostlänken.
MARKNAD BÖRJAR BLI MÄTTAD

Marknaden inom samhällsbyggnadssektorn visar tecken
på att den börjar bli mättad. Det resulterar i att anbuden
blir högre än vad kommunen har väntat sig och ibland
lämnas inga anbud alls. Det får till följd att en del projekt
får skjutas på framtiden eller revideras och lämnas ut till
upphandling igen. Effekten blir tidsförskjutningar och högre kostnader och det behövs göras tydliga prioriteringar
mellan projekten.
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Större kommun = fler bygglov och mer tillsyn
När det byggs mycket sker förstås fler bygglovsansökningar.
De senaste två åren har antalet bygglov ökat med 20 procent och
ökningen förväntas fortsätta.
Men det är inte enbart bygglovsansökningarna som blir
fler vid kraftigt byggande. Norrköping var tidigare en
utpräglad industristad och det finns många förorenade
områden som måste saneras innan byggprojektering kan
påbörjas. Saneringsarbete och andra åtgärder som exempelvis hantering av dagvatten måste komma till stånd för
att inte andra viktiga delar av samhällsbyggnadsprocessen
ska stanna upp, till exempel framtagande av detaljplaner,
markköp, byggprojekt och etableringar.
Invånarantalet ökar och det blir fler förskolor, skolor
och äldreboenden, vilket innebär att det blir fler tillsynsobjekt för miljö- och hälsoskyddskontoret. Ökning
av folkmängden innebär att nya samlingslokaler börjar
användas. Ibland är lokalerna inte lämpliga och det kan
behövas tillsynsbesök, i vissa fall tillsammans med polisen, Skatteverket och flera.
En expanderande kommun är attraktiv för företagsetableringar. Även det kan innebära en ökad tillsyn, beroende
på vilken bransch det gäller. Fler restauranger innebär mer
livsmedelskontroll och tillsyn utifrån alkoholtillstånd.
EFTERFRÅGAN PÅ DIGITALA TJÄNSTER

Det finns en stark efterfrågan från privatpersoner och företagare om fler digitala tjänster inom bygg och miljöskydd.

Det finns nationella satsningar för att utveckla digitala
tjänster inom till exempel livsmedel, alkoholtillstånd och
bygglov. Utvecklingsarbetet syftar till att samordna information från flera myndigheter och att bidra till en gemensam bas för e-tjänster.
Norrköpings kommun kommer att införa e-arkivering
vilket kommer att bidra till att förenkla arbetet och minimera hanteringen av fysiska handlingar.
KONKURRENS OM ERFAREN KOMPETENS

Utifrån den expanderande verksamheten inom bygg och
miljöskydd är det viktigt att ta fram nya och mer effektiva
arbetssätt, som kommer till nytta för kommuninvånare
och företagare som har kontakt med kontoret. Moderna arbetssätt bidrar även till att kommunen ses som en attraktiv
arbetsgivare.
Det är för närvarande svårt att rekrytera exempelvis
erfarna förrättningslantmätare och erfarna handläggare
och inspektörer inom bygglov. Det råder stark konkurrens
från statliga och privata arbetsgivare som kan erbjuda
bättre förmåner och högre löner. Konkurrensen kan bli
ännu svårare i framtiden när bygget av Ostlänken kommer
igång på riktigt. Exempelvis väntas Trafikverket anställa
200-300 personer i Nyköpings- och Norrköpingsregionen.

Cykelvänligt Norrköping för hållbart transportsystem
Cykling blir en allt viktigare del i ett mer hållbart lokalt transportsystem.
Vissa kommuner har kommit längre i cykelanpassningen och kan fungera
som förebild för Norrköping.
Ett första steg är att utgå från det befintliga cykelnätet, se
till att det är i gott skick med löpande drift och underhåll
och att identifiera saknade länkar för att kunna bygga bort
dem. Ett viktigt led är att skylta upp cykelnätet, vilket har
genomförts i Norrköping på senare tid.
NYA TYPER AV CYKLAR

När cyklingen ökar innebär det att det kommer nya typer
av cyklar. Elcyklar, som går snabbare än de traditionella,
packcyklar eller cyklar med släp för godstransporter eller
för transporter av flera barn är sådant som vi ser allt mer
12
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av. När vi får både snabbare och större cykelfordon innebär det att cykelbanorna behöver breddas för att exempelvis tillåta omkörning.
GODSTRANSPORTER MED CYKEL

I framtiden kommer fler godstransporter att ske med
lastcykel, där det inte är lämpligt att leverera med bil eller
lastbil. Det kan exempelvis vara områden som är historiska där gatorna är smala eller har begränsad bärighet, men
också i urbana innerstadsområden. Lastcykeln tar mindre
plats och man uppnår också mål om fossilfria transpor-

Från lastcykel till kylskåp. Bild: Cord Siegel.

Cykelservicestation för gör-det-självservice i Malmö. Bild: Jennie Fasth.

ter när mindre och tystare lastbärare som cyklar eller
ståhjulingar blir mer vanliga transportslag, för exempelvis
leveranser till caféer och mindre butiker.

cykelaktiviteter och annat som främjar medarbetarnas
cykling.
INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SOM PRIORITERAR CYKLING

CYKELPARKERING OCH SERVICE

För att cyklingen ska stimuleras behövs säkra cykelparkeringar under tak eller inomhus. Här finns många goda
exempel på hur de kan byggas, till exempel i Malmö och
i Linköping. Särskilt viktigt är det med cykelparkering
vid bytespunkter till andra transportslag, till exempel vid
resecentrum och på pendlarparkeringar i stadens utkant.
Här kan också erbjudas plats för företag som erbjuder
service av cyklar, cykelpool eller gör-det-själv-servicepunkter som exempelvis Malmö har. Satsningen på effektiva
bytespunkter bygger på samarbete mellan kommunen,
Östgötatrafiken och Trafikverket.
CYKELVÄNLIGA BOENDEMILJÖER OCH ARBETSPLATSER

Tillsammans med bostadsföretag kan en cykelvänlig livsstil erbjudas, som gör det lätt att ta upp cykeln till lägenheten för att till exempel lasta av matvarorna och parkera
utanför dörren.
Arbetsplatser kan se till att bli cykelvänliga. Uppsala
kommun har skapat kriterier för hur en arbetsplats kan gå
från Cykelhygglig, via Cykelbra, Cykelutmärkt och Cykelförträfflig till Cykelprima. Det är totalt 45 kriterier från
anpassade cykelparkeringar och tillgång till tjänstecyklar
till utrustning för cyklisten i form av exempelvis regnkläder och en årlig budget på arbetsplatser till att genomföra

Digitalisering i form av intelligenta transportsystem kan
användas för att prioritera de hållbara transportslagen. Det
kan vara allt från de sensorer som redan idag finns i gatan
och som gör att det slår om till grönt ljus för cykel eller
kollektivtrafik. Man kan också skapa system som bygger
på att de allra flesta har en mobiltelefon med sig när de
cyklar. Genom en app kan man knappa in sin resväg och
få en grön våg genom trafikljusen. Genom att använda
platsdata från cyklisternas telefoner kan planerarna få en
bra överblick över hur cykeltrafiken ser ut på olika platser
och över tid. Det ger mer tillförlitliga data än de som idag
samlas in genom till exempel resvaneenkäter eftersom
enkättröttheten gör att man får ett stort bortfall. Ett intelligent transportsystem kan också lära sig cyklisternas mer
vanemässiga cyklande och anpassa trafikljusen till det.
CYKLING GER HÅLLBAR UTVECKLING

En satsning på att underlätta cykling ger självklart positiva
effekter på miljön och för klimatet. Men det betyder också
att folkhälsan förbättras genom att man bygger in goda
tillfällen till vardagsmotion. En satsning på cykling och
effektiva bytespunkter till andra transportslag är också en
jämställdhetssatsning, eftersom kvinnor i högre utsträckning använder kombinationsresor med exempelvis cykling
och kollektivtrafik.
Planeringsförutsättningar
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Digitalisering inom vård och omsorg
Införandet av tjänster inom välfärdsteknik är ett sätt att möjliggöra ett större
oberoende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Digitalisering
av arbetsprocesser för medarbetarna behövs för att effektivisera verksamheten
och lägga de mänskliga resurserna där de behövs bäst.
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat
en styr- och samverkansorganisation som kallas Vision
e-hälsa 2025. Enligt den ska Sverige år 2025 vara bäst
i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter. Syftet är att underlätta för människor att
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd och stärka
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhället.
VÄLFÄRDSTEKNIK FÖR ÖKAT OBEROENDE

Det utvecklas många nya produkter som hjälper personer
att klara sig själva i större utsträckning. Det kan vara allt
från enkla produkter som skvimpskydd, som kan användas
i vilket glas som helst för den som har svårt att kontrollera sina rörelser, till avancerade sensorer som larmar när
personen frångår sina vanor. På Smartoteket, som drivs
av vård- och omsorgskontoret, kan den enskilde få tips
om hjälpmedel och välfärdsteknik. För den som är otrygg
på natten eller inte längre kan duscha själv kan tekniska
lösningar i form av nattillsyn via kamera och duschrobotar
innebära trygghet och fortsatt oberoende. Det är inte själv-

klart att alla föredrar att det kommer hem personal, vilket
kan ses som normalläget idag.
På sikt behövs en diskussion om mer välfärdsteknik ska
kunna fås genom kommunala beslut. Välfärdsteknik som
kan göra att behovet av insatser från kommunen minskar
eller skjuts upp kan vara ekonomiskt lönsamt för kommunen att erbjuda inom ramen för bostadsanpassning, förskrivning eller biståndsbeslut. På sikt blir det förmodligen
nödvändigt att använda fler tekniska lösningar för att den
personal som finns ska kunna användas till de arbetsuppgifter som verkligen kräver en person på plats.
DIGITALISERING FÖR EFFEKTIVA ARBETSPROCESSER

Utveckling sker också av den teknik och de datasystem
som medarbetarna använder och som syftar till effektiva
arbetsprocesser och en kvalitetssäkring av att brukarna
eller patienterna får sina behov tillgodosedda.
Ett system för tids- och insatsregistrering har införts i
hemtjänsten och inom personlig assistans och införs nu
inom boendestöd. Registreringen ger underlag till uppföljning av enskilda brukares beslut och att de får de insatser
2025 ska Sverige vara bäst i
världen på digitalisering och
e-hälsa
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som de har behov av.
ROS, som står för remiss och svar, är i ordinarie drift.
Det syftar till att öka patientsäkerheten i hemsjukvården
vid provtagningar.
Det har införts ett schemaläggningssystem som är ett
stöd när den kommunala utföraren ska planera medarbetarnas scheman i förhållande till verksamhetens behov.
Under 2018 kommer system för att dokumentera mobilt
att testas. Sjuksköterskor kommer att få surfplattor för
att till exempel kunna dokumentera på plats hemma hos
patienter.

SÅRBARHET, KOMPETENSUTVECKLING OCH TEKNIKSTRESS

De knappt 1 000 medarbetare från vård- och omsorgskontoret som deltog i aktiviteten Framtidens Norrköping
på C fick svara på vilka de viktigaste konsekvenserna
av teknikutvecklingen är i den egna verksamheten. Det
som främst nämndes var sårbarhet om det blir tekniska
problem. Dessutom ansåg man att det behövdes mer
kompetensutveckling och att digitaliseringen innebär att
man får hantera mer teknikstress. För att minska på de här
farhågorna är det viktigt med delaktighet vid införande av
nya system.

En ny generation trafikanter
Norrköping har valt en inriktning där en större andel av transporterna ska ske
med de hållbara trafikslagen. Åtgärder behövs för att biltrafiken inte ska öka,
trots att antalet norrköpingsbor ökar.
Redan idag kan man se en utveckling mot att de hållbara
trafikslagen ökar, det vill säga kollektivtrafik, cykel och
gång. Det sker ett ökat resande med kollektivtrafik medan
biltrafikutvecklingen stagnerar. Konsekvensen av detta är
ett större fokus på utveckling av kollektivtrafik, gång- och
cykeltrafiksystemen och minskade insatser i biltrafiksystemet.
I översiktsplanen för staden anges som planeringsförutsättning att biltrafiken inte ska öka trots att stadens invånarantal kan öka med 40 000 personer. Biltrafiken behöver
alltså minska kraftigt per invånare och det blir därmed
viktigt att fler väljer kollektivtrafik istället för bil.
Biltrafiken behöver integreras i systemet på ett smart sätt.
En bilist som inte har sitt mål i staden ska kunna färdas runt
den, utan att behöva passera centrum. Det ska vara möjligt
att parkera bilen vid större busshållplatser utanför staden
och fortsätta in mot centrum med kollektivtrafik.
FYRSTEGSPRINCIPEN FÖR HÅLLBAR TRAFIKPLANERING

Kommunen arbetar efter fyrstegsprincipen när det gäller
hållbar trafikplanering. Den går ut på att man i första hand
påverkar resandet med mjuka åtgärder som information
och påverkansarbete. Det andra steget går ut på åtgärder
som gör att man mer effektivt kan utnyttja den befintliga infrastrukturen. Det tredje steget innebär begränsade ombyggnationer och det fjärde steget att bygga ny infrastruktur.
Med tanke på att det kommer att krävas stora kommunala investeringar i nytt resecentrum och trafiklösningar är
det viktigt att hitta kostnadseffektiva åtgärder.

Här visar forskning att information och påverkansarbete
om smarta resval har en mycket god kostnadseffektivitet.
Dyra infrastrukturinsatser kan då i vissa fall senareläggas
eller kanske inte ens behövas. Det här kräver satsningar på
mjuka åtgärder för att det ska lyckas.
REGIONEN ANSVARAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

Region Östergötland ansvarar för kollektivtrafiken i länet.
Norrköpings kommun är ansvarig för kollektivtrafikens
infrastruktur inom det kommunala gatu- och vägnätet.
Kommunen sköter därmed utveckling, drift och underhåll
av spåranläggning, buss- och spårvagnshållplatser, signalanläggningar, kontaktledningar och strömförsörjning för
spårvägen. Dessutom äger kommunen spårvagnarna och
sköter underhåll och trafikledning av dem.
UTVECKLING AV SPÅRVÄGSNÄTET

Spårvägsnätet behöver utvecklas, vilket är en nödvändighet med tanke på det nya resecentrum som planeras. Målet
är att omstigning mellan trafikslagen ska kunna ske på tre
minuter. Där får spårvagnstrafiken en viktig roll genom sin
stora kapacitet.
Förutom en koppling till det nya resecentrumet behövs
en sydlig linje mot Vrinnevisjukhuset. Då det tillkommer
nya stadsdelar och utbyggnad i stadens ytterområden
planeras även spårvägsnätet att byggas ut. Kapaciteten
inom spårvägsnätet kommer att behöva höjas. Det innebär
investeringar i nya spårvägslinjer och spårvagnar samt
högre kapacitet i vagnhallar.

Planeringsförutsättningar
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Framtida behov av hemtjänst
Behovet av hemtjänst skiljer sig åt mellan män och kvinnor och mellan olika
åldersgrupper. Genom utgå från historiska data från vård- och omsorgskontorets
verksamhetssystem och kombinera dem med kommunens befolkningsprognos
har en prognos för det framtida behovet av hemtjänst tagits fram.
Behovet av hemtjänst ökar med stigande ålder och det
är fler kvinnor som har hemtjänst än antalet män. I mars
2018 hade cirka 3 280 personer någon form av hemtjänst,
65 procent av dem var kvinnor och 35 procent män.
BÅDE ÖKNING AV ANTAL PERSONER MED HEMTJÄNST OCH
ANTALET TIMMAR

Antalet personer med hemtjänst, exklusive de som enbart
har trygghetslarm, väntas enligt prognosen att öka till
3 900 personer år 2022. En utblick ytterligare fem år
framåt i tiden visar att antalet personer med hemtjänst kan
vara 4 400 år 2027.
Antalet timmar som en person har behov av hemtjänst
skiljer sig också åt för olika åldrar. En prognos för utvecklingen av antalet beviljade timmar i hemtjänsten visar på
en ökning från 910 tusen timmar år 2018 till 960 tusen
timmar år 2022. En utblick ytterligare fem år framåt i
tiden hamnar på 1 100 tusen timmar.
VAD INNEHÅLLER HEMTJÄNST I FRAMTIDEN?

Prognoserna som redovisas ovan bygger på de förhållan-

den som äldre personer har haft och på hur hemtjänstinsatser har beviljats under perioden 2015-2017. Men innehållet i hemtjänsten kan komma att förändras i framtiden
och människors behov av hemtjänst kan komma att ändras
med exempelvis nya tekniska lösningar. Det är därför
viktigt att följa upp prognosen och göra en ny varje år för
att kunna ta hänsyn till sådana förändringar.
VEM SKA UTFÖRA HEMTJÄNSTEN?

Sedan februari 2018 har eget val införts inom hemtjänsten.
Det innebär att personer som har beviljats hemtjänst själva
kan välja vem de vill som ska utföra den. Sedan starten
på det egna valet finns sex utförare att välja på utöver
kommunen. De som inte gör ett aktivt val får kommunen
som utförare.
I början av april 2018 var det ett 50-tal personer som
hade valt en annan utförare än kommunen. Antalet
kommer med stor sannolikhet att öka när fler nybeviljade
personer kommer in i systemet, eftersom det är troligare
att man väljer utförare första gången än att man väljer om,
när man väl har någon som utför hemtjänst åt sig.

Fritidsaktiviteterna ändrar karaktär
Föreningskulturen håller på att förändras. Det ideella föreningsengagemanget blir allt mindre samtidigt som kraven på
verksamheten blir större. Fler föreningar anställer personal och
bedriver en mer omfattande ekonomisk verksamhet.
Gränserna mellan offentlig, privat och ideell sektor suddas sakta
ut och den ideella sektorn utvecklas till en egen konkurrensutsatt
bransch.
Brist på ledare på ideell basis
Det minskade ideella engagemanget leder till brist på ledare och
minskat engagemang från till exempel föräldrar. Andra organisationsformer har tillkommit som i vissa fall ersätter det traditionella
föreningslivet. Det kan handla om tidsbegränsade aktiviteter eller
att aktiviteter utgår från kontakter i sociala medier.
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När föreningarna anställer personal för att driva verksamhet
påverkas behovet av lokaler genom att det efterfrågas biytor till
exempel i form av kanslilokaler i anslutning till anläggningarna.
Högre förväntningar på service
Det finns allt större förväntningar från norrköpingsborna på
service och tillgänglighet samt ett ökande behov av skapande
verksamhet, både enskilt och tillsammans med andra. Digitalisering av kultur- och fritidskontorets tjänster är viktigt. Ett exempel
är ett boknings- och inpasseringssystem till anläggningar och
lokaler som möjliggör för kommuninvånaren att själv administrera
bokning, betalning och inpassering.
En utmaning är att visa på och synliggöra det utbud som finns
och öppna upp för nya kreativa idéer att ta plats.

Insatser för personer med funktionsnedsättning
Andelen av Norrköpingsborna mellan 0 och 64 år som har insatser enligt LSS, Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, är knappt en procent. Det är något
högre än riket som ligger på knappt 0,9 procent. I riket har andelen ökat stadigt under
senare år medan det i Norrköping har varierat en del, men ökat de senaste tre åren.
Det är svårt att göra prognoser för hur många personer
som kan komma att behöva insatser enligt LSS i framtiden
och dessutom för vilka typer av insatser som behövas.
Men med en ökande befolkning kan man generellt säga att
behovet av insatser troligen kommer att öka.

lägenheter med särskild service som till och med år 2022
ska ge ett tillskott på 86 lägenheter. Då borde det bli balans mellan beslut om insatsen och tillgång till lägenheter,
under förutsättning att ökningen av antalet beslut kommer
att fortsätta som de senaste åren. Men det är som tidigare
nämnts svårt att göra prognoser för behovet.

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE

En av insatserna är bostad med särskild service för vuxna.
I april 2018 var antalet lägenheter i bostad med särskild
service 546 stycken. Ungefär hälften av dem fanns i
gruppbostäder, för personer med behov av personal dygnet
runt, och hälften som servicebostäder, för den som har
möjlighet att vara mera självständig.
Antalet bostäder med särskild service räcker inte till, det
är fler som har beslut om det än antalet lediga lägenheter.
Det gör att det finns en kö, en del har väntat längre än
tre månader. I mars 2018 var det drygt 40 personer som
hade väntat så länge. Det finns en plan för utbyggnad av

PERSONLIG ASSISTANS

Förutom särskilt boende finns flera andra insatser enligt
LSS för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel
är personlig assistans, som har ökat kraftigt de senaste
åren när det gäller antal utförda timmar. Mellan 2015 och
2017 ökade timantalet med mer än 50 procent. Det här
hänger delvis ihop med att statens ersättning genom socialförsäkringsbalkens assistansersättning har förändrats.
Socialstyrelsen konstaterar att många av de, vars statliga
assistansersättning dras in, istället får kommunalt beslutad
personlig assistans.
Planeringsförutsättningar
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Nya vägar in för omvårdnadspersonal
Arbetsförmedlingens yrkesprognoser visar att det kommer att vara brist på arbetskraft
i tre fjärdedelar av de undersökta yrkena. Arbetskraftbristen gäller bland annat yrken
som finns inom vård och omsorg, vilket gör att man får satsa på nya sätt att rekrytera,
till exempel nya ingångar för att anställa omvårdnadspersonal.
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna
inom vård och omsorg. Verksamheten ökar i volym samtidigt som andelen av befolkningen som är i förvärvsaktiv
ålder minskar, vilket gör att konkurrensen om arbetskraften ökar.
Redan i dagsläget är det svårt att rekrytera chefer,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, ekonomer, fysioterapeuter, undersköterskor, stödassistenter, stödpedagoger och
handläggare till myndighetsutövningen. Som exempel
kan nämnas att rekryteringsbehovet enligt kompetensförsörjningsprognosen kommer att ligga på cirka 450
undersköterskor per år under perioden 2019-2026. Motsvarande siffra för sjuksköterskor ligger på cirka 40-50
rekryteringar per år och för stödassistenter och vårdare på
drygt 200 rekryteringar per år. Den allra största delen av
rekryteringsbehovet, omkring 80 till 90 procent, beror på
personalomsättning av tillsvidare- och visstidsanställda.
Den övriga delen beror på pensionsavgångar och volymökningar, det vill säga att det kommer att bli fler som
har behov av omvårdnad.

samarbeta med andra yrkesgrupper och får känna att de
bidrar med sina färska kunskaper, gör att rekryteringen
kan underlättas något i framtiden.
Verksamheten inom vård och omsorg behöver på ett bra
sätt ta emot och handleda de som kan bli framtida kollegor.
Utbildning av handledare och språkombud är viktiga
pusselbitar i det arbetet.
FORTBILDNING OCH DIFFERENTIERADE YRKESKRAV

I dagsläget är det inte möjligt att enbart anställa medarbetare som uppfyller kompetenskraven. Därför erbjuds
medarbetare att utbilda sig till vårdbiträden eller undersköterskor och sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor.
Det pågår också ett arbete med att differentiera yrkeskraven och använda den kompetens man har så effektivt
som möjligt. Kopplat till sjuksköterskebristen ser man
över om en del arbetsuppgifter som sjuksköterskor gör
idag kan utföras av andra yrkesgrupper. Nyligen har man
infört undersköterskor med utökad delegering inom rehabilitering inom hemsjukvården.

NYA VIKTIGA INGÅNGAR

Numera är inte vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan den självklara ingången till omvårdnadsverksamheten. Antalet elever på programmet motsvarar inte
alls det stora anställningsbehov som finns. Nya viktiga
ingångar för att anställa omvårdnadspersonal är vuxenutbildning och att ta emot praktikanter och personer i olika
arbetsmarknadsåtgärder.
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer
är också ett sätt att visa upp den verksamhet som kommunen
har. En välorganiserad VFU där studenterna får inblick i
kommunens verksamhet och se komplexiteten i den, får

SÄKRA LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING

För att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt behöver
vård- och omsorgskontoret fortsätta arbetet med att bredda
rekryteringen, komplettera nuvarande yrkesroller med
roller som även passar medarbetare utan relevant utbildning, stödja språkkompetensen hos personer med utländsk
bakgrund, få fler att arbeta heltid och få fler personer att
arbeta längre upp i åldrarna.
För framtidens kompetensförsörjning måste vård- och
omsorgskontoret jobba för att höja attraktiviteten i yrkena,
bland annat genom effektivare bemanning med möjlighet
till mer inflytande över sin egen arbetssituation.
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Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?
Förmågan att i framtiden attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta
medarbetare är avgörande för att kommunen ska förbli en attraktiv arbetsgivare
där medarbetare både vill och kan göra skillnad för norrköpingsborna.
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,
samtidigt som andelen personer som är i arbetsför ålder
minskar. Med fler äldre, fler barn och ungdomar behöver
den kommunala servicen byggas ut, om den nuvarande
standarden ska upprätthållas och då kommer fler medarbetare att behövas i kommunen.
En möjlig volymökning på 1,5 procent varje år skulle
göra att vi totalt kommer att vara ungefär 12 800 medarbetare i Norrköpings kommun år 2026. Detta är en ökning
med ungefär 1 600 medarbetare jämfört med idag.
… SAMTIDIGT SOM DET RÅDER BRIST PÅ MEDARBETARE ATT
REKRYTERA…

Rekryteringsbehoven i många av våra verksamheter
kommer att vara stora. Det gäller dels de största yrkeskategorierna lärare och vårdpersonal i våra stora verksamheter, men även andra verksamheter står inför stora rekryteringsbehov. Exempelvis gör stadens snabba utveckling
med pågående och kommande byggprojekt att många nya
medarbetare med koppling till samhällsbyggnadsprocessen också behövs. Förutom att nya medarbetare behövs
för att verksamheterna växer behöver också nya medarbetare ersätta dem som lämnar arbetslivet och går i pension,
men i många yrken tillkommer inte nya medarbetare till i
samma omfattning som det skulle behövas.
De närmaste åren kan vi förvänta oss ett stort antal
pensionsavgångar hos medarbetare i flera yrkeskategorier. Bland annat kommer vård- och omsorgskontoret att
påverkas mycket av detta eftersom undersköterskor inom
äldreomsorg, stödassistenter och stödpedagoger är yrkeskategorier där stora pensionsavgångar väntas. Den närmaste åttaårsperioden förväntas ungefär 600 av nuvarande
medarbetare inom de yrkeskategorierna gå i pension, och
drygt 400 av dessa är undersköterskor. Även chefer är en
kategori medarbetare som kan bli svårrekryterad eftersom
Norrköpings kommun ofta konkurrerar med andra arbetsgivare om kompetensen.
De rekryteringsutmaningar vår kommun står inför
delar vi med många andra kommuner i landet som också
20
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efterfrågar samma kompetenser. Vi konkurrerar därför
med andra kommuner i våra rekryteringar, men också
med landsting och privata aktörer, eftersom även dessa är
intresserade av samma kompetenser som vi.
… OCH VI GÅR MOT ETT EKONOMISKT MER ANSTRÄNGT LÄGE

En faktor som försvårar ekvationen mellan det ökade
behovet av välfärdstjänster och bristen på efterfrågad
arbetskraft är det stramare ekonomiska läge som kommunen kommer att stå inför under en längre tid framöver.
Vi kommer att ställas inför prioriteringar i kanske ännu
högre utsträckning än tidigare och behöva bedöma hur de
ekonomiska resurserna ska användas på bästa sätt. Detta
kommer göra det ännu viktigare att hitta faktorer utöver
lönen som attraherar nya medarbetare och får de medarbetare vi redan har att vilja stanna kvar.
TÄNKA I NYA BANOR

För att lösa vår kompetensförsörjning kommer det att
krävas att vi tänker i nya banor och inte förlitar oss till att
det i framtiden kommer att finnas efterfrågad kompetens
att rekrytera i den omfattning som behövs. Det kan bli
nödvändigt att, istället för att anställa färdigutbildade personer, rekrytera medarbetare som vi själva utbildar eller
vidareutbildar i större omfattning.
I flera verksamheter kan man också behöva se över hur
man nyttjar den kompetens som finns på det mest effektiva sätt. Ibland kan arbetsuppgifter behöva delas upp,
så att vissa saker utförs av medarbetare som inte har den
utbildning som idag efterfrågas.
Det finns en stor grupp potentiella medarbetare som
ännu inte kommit in på arbetsmarknaden som är nyanlända invandrare vilka är inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Att hitta sätt för dessa personer att komma in på arbetsmarknaden, och många kanske som anställda i kommunens verksamheter, är av avgörande betydelse för hur vi
ska klara välfärden.
FÖR ATT KLARA UTMANINGARNA BEHÖVER VI HÅLLA OSS FRISKA…

Den totala sjukfrånvaron i Norrköpings kommuns organisation har under de senaste åren stigit och ligger för

närvarande runt sju procent. Att sänka sjukfrånvaron är
en utmaning 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
kompetensförluster och kvalitetsbrister i verksamheterna.
Kompetensförsörjningen och stabiliteten i organisationen
hämmas av sjukfrånvaron och äventyrar kommunens förmåga att leverera en god service till norrköpingsborna.
… ARBETA HELTID…

I Norrköpings kommuns verksamheter ska det vara självklart att man arbetar heltid om man inte på eget initiativ
önskar att arbeta mindre. Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och att de flesta i Norrköpings kommun arbetar heltid är därför en viktig framtidsfråga. Vi
behöver rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste
åren. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle
rekryteringsbehoven kunna minska och samtidigt skulle
det kunna leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet.
Heltid som norm ökar möjligheterna att rekrytera och
behålla medarbetare. Inkomsten är samtidigt grunden för
en rad trygghetssystem, vilka påverkar möjligheter till
försörjning vid sjukdom, föräldraledighet eller pension.
Att införa heltid som norm innebär i många verksamheter
en kulturförändring i form av förväntningar, värderingar
och attityder. Det kommer kräva både envishet och mod
eftersom det tar tid att förändra kultur och vanor.
… OCH VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Norrköpings kommun behöver fortsätta att jobba hårt

på att vara en attraktiv arbetsgivare. Löner kan inte vara
vårt främsta konkurrensmedel och därför bör vi utveckla
arbetet med att kunna erbjuda en större flexibilitet i arbetsoch anställningsvillkor för medarbetarna. Kommunens
varumärke är viktigt för att attrahera medarbetare att söka
sig till oss. För många människor är det andra värden än
en hög lönenivå som är det allra viktigaste för var man
väljer att arbeta. Därför måste vi visa att man i kommunen
kan bidra, påverka och göra skillnad.
Även när det gäller chefer måste vi vara en attraktiv
arbetsgivare som säkerställer att ett hållbart ledarskap är
möjligt. Att leda kommunens olika verksamheter ställer
stor 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.
Dygnet-runt-verksamhet liksom myndighetsutövning
innebär särskilda utmaningar. Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet.
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, 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.
Planeringsförutsättningar
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Barnkonventionen blir lag 2020
I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen blir
svensk lag från och med januari 2020. Genom att göra
konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna
individer med egna rättigheter.
Större skyldigheter och möjligheter
Beslutet innebär att det finns både större skyldighet och en
ökad möjlighet för domstolar, myndigheter och kommuner
att sätta barnens rättigheter i fokus. Barnkonventionen har
sedan den antogs 1990 varit juridiskt bindande för Sverige,
men nu får den samma status som andra svenska lagar.
Kommunens inriktning utifrån barnkonventionen
I Norrköpings kommun har kommunfullmäktige under senare år beslutat om två inriktningsdokument som svarar upp
mot barnkonventionen, nämligen
• Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen
• Inriktningsdokument för att förhindra att barn och
ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmet
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Sociala investeringar och utfallskontrakt
Norrköpings kommun har sedan 2010 arbetat med sociala investeringar genom Norrköpings
sociala investeringsfond. Nu har nästa steg tagits genom sociala utfallskontrakt.
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 hjälp. Sociala investeringar ger både mänskliga och
ekonomiska vinster.
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 UTFALLSKONTRAKT

Team Nystart är Norrköpings kommuns senaste sociala investering men även Sveriges första sociala utfallskontrakt,

på engelska kallas det social impact bond. Det innebär
att den sociala investeringen genomförs genom ett socialt
utfallskontrakt 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.
INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖR VÄLFÄRDSUTMANINGAR

Välfärden har stora utmaningar i framtiden och därför
finns det ett behov av innovativa lösningar som skapar
förutsättningar för samarbete mellan offentlig och privat
sektor. Socialt utfallskontrakt är ett exempel på en innovativ lösning för att möta välfärdens framtidsutmaningar.

Systematiskt arbete för jämställdhet
I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre
livsinkomst och så småningom även lägre pension än män. Det visar Statistiska centralbyrån
i sin publikation ”På tal om kvinnor och män”.
Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever
sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade
än män.

ett sätt som bidrar till jämställdhet. Arbetet är ett resultat
av att kommunen 2016 undertecknade CEMR-deklarationen som är den europeiska deklarationen för jämställdhet.

SÄKERSTÄLLA ATT RESURSERNA ANVÄNDS JÄMSTÄLLT

KÖNSUPPDELAD STATISTIK

För att möta de här utmaningarna har Norrköpings kommun påbörjat ett arbete med att utveckla det systematiska
jämställdhetsarbetet. Från och med 2018 ska alla nämnder
analysera statistik och verksamhetstal utifrån ett genusperspektiv. Syftet är att säkerställa att resurserna används på

Genom könsuppdelad statistik tydliggörs skillnader och
likheter mellan könen och i förlängningen skapar det
en högre kvalitet på beslutsunderlagen. Ett systematiskt
jämställdhetsarbete kan resultera i riktade insatser mot de
grupper som bäst behöver dem.
Planeringsförutsättningar
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Ny folkhälsopolitik för att minska skillnader
Folkhälsan är starkt kopplad till människors livsvillkor och här kan man se skillnader
mellan olika grupper. Exempelvis ökar skillnaden i medellivslängd mellan personer i
Sverige som har olika utbildningsnivå.
Trettioåringar som har eftergymnasial utbildning förväntas
leva i genomsnitt mer än fem år längre än de med enbart
förgymnasial utbildning och den här skillnaden har ökat
med mer än ett halvår sedan år 2010.
FOKUS PÅ SKILLNADER I HÄLSA

I juni 2018 beslutade riksdagen om en ny folkhälsopolitik
som lägger stort fokus på skillnader i fördelning av hälsa.
Den uppmanar till att förbättra villkoren för de grupper
som är mest socialt och ekonomiskt utsatta och därmed
löper störst risk för att drabbas av ohälsa och för tidig död.

KOMMUNEN NÄRA MÄNNISKORS VARDAGSLIV

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken
är numera att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen.
Det sägs också att de påverkningsbara hälsoklyftorna
mellan olika grupper ska slutas inom en generation. Norrköpings kommuns folkhälsoarbete är betydelsefullt för att
skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen, eftersom kommunens verksamhet har en
närhet till befolkningens vardagsliv.

Områdesutveckling
Områdesutveckling går ut på att alla kommuninvånare ska
få ta del av den ekonomiska utvecklingen i Norrköping. Det
görs genom utveckling av bostads- och närcentrummiljöer,
arbetstillfällen och näringsliv, möjligheter till egenförsörjning, tillgång till service samt att känna sig trygg.
OLIKA BEHOV I OLIKA STADSDELAR

Behovet av utvecklingsinsatserna ser olika ut i olika
områden. Det finns ett antal stadsdelar som har ett utsatt
socioekonomiskt läge, till exempel Hageby, Navestad och
Ljura. Det finns ett antal faktorer som visar på utsattheten,
exempelvis arbetslöshet och inkomstnivå och där man kan
se att skillnaden mellan stadsdelar har ökat över tid, det

vill säga att segregationen har ökat.
Hageby har sedan lång tid tillbaka varit en av stadsdelarna med högst arbetslöshet i Norrköping. År 2004 var
16 procent av personerna i arbetsför ålder arbetslösa, idag
är andelen 29 procent. I Norrköping totalt är idag ungefär
1 av 10 personer arbetslös medan läget i Hageby alltså är
cirka 3 av 10.
FRÄMJA SOCIAL HÅLLBARHET

Områdesutvecklingen syftar till att främja en social hållbarhet i stadsdelarna. Det kommer att innebära att flera
olika delar av den kommunala organisationen blir inblandad i olika insatser.

Ny digitaliseringsmyndighet
Den 1 september 2018 fick Sverige en ny myndighet för
digitalisering av den offentliga sektorn. Den finns i Sundsvall
och har namnet Myndigheten för digital förvaltning.
Digitaliseringsmyndigheten tar över uppdrag från andra
myndigheter som till exempel handlar om e-legitimationer,
e-handel, stöd vid större digitala investeringar och öppen
och datadriven innovation. Myndigheten ska samordna,
utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital
infrastruktur för den offentliga sektorn och dessutom främja
användningen av denna.
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InnovationsLabb mot segregation
Fyra InnovationsLabb som ska motverka segregation startas i Sverige, varav ett är
Portalen i Norrköping. Syftet är att testa nya arbetssätt och sprida lärdomar om
framgångsrika metoder.
Det är allmännyttan i Norrköping, Boden, Södertälje och
Göteborg, som startar InnovationsLabben med statligt
stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. I InnovationsLabben ska nya arbetssätt för att motverka segregation testas, utvecklas och utvärderas.
Det är intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsbolag, SABO, som har ansökt till Vinnova och beviljats
pengar för genomförandet. SABO har sedan valt Norrköping och ytterligare tre bostadsbolag utifrån drygt 80
ansökningar.

Projektet portalen
Portalen är en verksamhet i Hageby och Ringdansen med
syfte att verka lokalt för att bryta socialt utanförskap med
fokus på den ordinarie arbetsmarknaden, studier och egen
försörjning. Portalen är ett partnerskap mellan det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, Svenska kyrkan,
ABF, Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun.
Portalen samarbetar med ideella organisationer, bland annat
i ett mentorskapsprogram tillsammans med Rotary.
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Ostlänken är ett unikt utvecklingstillfälle
Byggandet av Ostlänken är ett unikt tillfälle för utvecklingen av Norrköpings näringsliv
och en möjlighet till utveckling av nya stadsdelar för boende och arbetsplatser.
Ostlänken, som beräknas vara färdig i början av 2030-talet, är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan
Järna och Linköping. Den är den första delen av ett
framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg
och Stockholm-Malmö. Ostlänken förstorar regionen för
norrköpingsborna och kommer att skapa både ekonomisk
och kulturell tillväxt, eftersom människor snabbt kommer
att kunna röra sig mellan jobb, studier, bostad, fritidsaktiviteter och kulturupplevelser.
RESECENTRUM DEL AV BUTÄNGEN

Under arbetets gång kommer det att behövas mycket
planering och förberedelser, bland annat pågår planeringen för ett nytt resecentrum. Norrköpings idé är att det
nya resecentrumet inordnas i en ny innerstadsstadsdel i
Butängen, med bostäder, arbetsplatser, handel och kulturutbud. Den miljön gör Norrköpings nya resecentrum mer
attraktiv för exempelvis tjänsteföretag.
Förvandlingen av Butängen innebär att befintliga norrköpingsföretagare kommer att behöva byta lokaler, hitta mark
att bygga på och förändra sin verksamhet på olika sätt. Här
är det viktigt att kommunen har en levande dialog med dem
för att kunna underlätta omställningen. Det handlar också
om att dra nytta av de nya möjligheter som Ostlänken innebär att attrahera investeringar till Norrköping.
FLERA TUSEN BOSTÄDER I INRE HAMNEN

Innan Butängen byggs om kommer satsning att ske i
stadsdelen Inre hamnen. Kommunfullmäktige har antagit
detaljplanen för etapp 1 av Inre hamnen och i slutet av
2018 kan gator, kajer och andra allmänna platser börja
byggas. Byggstart av husen med omkring 1 000 bostäder
kan ske under 2020.
Samtidigt sker detaljplanearbetet för etapp 2 i Inre hamnen, där marktilldelning väntas ske under slutet av 2019. I
den etappen är det möjligt att bygga cirka 2 000 bostäder.
Utbyggnadstakten styrs av efterfrågan på bostäder och
fastighetsägarnas vilja och möjlighet att möta den. Den
här sortens nybyggnation är starkt konjunkturberoende.
ALLMÄNNA YTOR HAR FLERA FUNKTIONER

I samband med att det byggs bostäder och arbetsplatser i
Butängen och Inre hamnen skapas även parker och allmän26
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na ytor i form av torg och strandpromenader. I Inre hamnen
ska en ny, tredje stadspark anläggas vid Johannisborg. De
andra två stadsparkerna är Folkparken och Vasaparken.
Förtätningen av Norrköpings stadskärna skapar ett ökat
tryck på de allmänna platserna. I takt med förtätningen
blir det viktigare att de får en hög kvalitet för att tillgodose det ökade behovet. Det gäller i högsta grad parkerna
och grönområden som troligen kommer att få en ökad
betydelse för fler människor i framtiden.
Allmänna ytor behöver också fylla flera funktioner, som
grönska, möjlighet till umgänge, klimatanpassning och
ekosystemtjänster. Mer grönska och träd i staden ger som
effekt att temperaturen sänks, växter renar luft, buskar
dämpar buller och gräsmattor renar dagvatten. Investeringar i nya allmänna platser innebär för framtiden att det
krävs större insatser för och höga kvalitetskrav på drift
och underhåll av dem, så att värdet av den gjorda investeringen kvarstår.
JOHANNISBORGSFÖRBINDELSEN

Passagerna över Strömmen är Norrköpings flaskhalsar. I
samband med att det byggs på norra sidan av Strömmen
kommer ytterligare en broförbindelse att behövas. Den
kallas Johannisborgsförbindelsen och planeras öster om
Hamnbron, som idag har en trafik på omkring 32 000 fordon per dygn. Trafiken från Söderleden kommer att ledas
till Johannisborgsförbindelsen .
KOMMUNAL SERVICE I OMRÅDENA

Stadsdelsutvecklingen av Inre hamnen och Butängen innebär att kommunal service i form av exempelvis förskolor,
skolor, kultur- och fritidslokaler och lokaler för vård- och
omsorgskontorets verksamhet kommer att lokaliseras till
områdena.
Men det ger också en möjlighet att skapa attraktiva
lokaler i gynnsamma lägen för mer administrativa kommunala verksamheter, som har stor konkurrerens när det
gäller rekrytering av medarbetare. En lokalisering i närheten av resecentrum gör det lättare att locka medarbetare
att pendla in till Norrköping. Att kunna erbjuda moderna
lokaler kan också ses som en del i att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Färdtjänst
Antalet färdtjänsttillstånd har under de senaste fem åren ökat
med i snitt 1,5 procent per år. Med ett ökat antal äldre kan
ökningen förväntas fortsätta.
Friskare äldre som är vana att resa
Samtidigt som ökningen av antalet äldre förväntas ge fler som
har färdtjänsttillstånd finns annat som påverkar färdtjänsten.
Äldre personer håller sig allt friskare och rörligare och antalet
personer med behov av färdtjänst kommer troligen inte att öka
i samma takt. Samtidigt kan resandemönstret ändras för de
med beviljad färdtjänst, eftersom den kommande äldre generationen är van att resa mycket och att resa längre sträckor.
Regional samordning
Norrköpings kommun har lämnat över utförandet av färdtjänst
till regionen och det är Östgötatrafiken som utför trafiken. I
takt med att fler kommuner i Östergötland gör på samma sätt
kan upphandlingar samordnas.
Det bör ge positiva effekter från hösten 2019 genom att inomkommunal färdtjänst samordnas med kommunövergripande
färdtjänst, sjukresa i länet och kompletteringstrafik.

Vad påverkar antalet
skolskjutsresor?
När antalet elever i grundskolan blir fler ökar också
behovet av skolskjuts. Men det finns även andra
faktorer som påverkar skolskjutsvolymerna.
VAR BOR BARNEN OCH VAR FINNS SKOLOR?

Bostadsområden planeras och byggs i tätorters utkanter
eller på landsbygden, där avståndet till befintliga skolor
överskrider avståndsnormen för skolskjuts. Platsbrist på
skolor kan leda till att elever ibland placeras på en annan
skola än den i närområdet. Elever med växelvis boende
hos sina separerade föräldrar ökar. Allt detta gör att behovet
av skolskjuts ökar. Dessutom ökar även antalet elever i
grundskolan vilket i sig gör att det behövs mer skolskjuts.
SAMORDNING AV SKOLTIDER

För att optimera skolskjutsresorna behövs en samordning av grundskolornas start- och sluttider, vilket för
närvarande fungerar bra i de flesta fall.

Sanningen om landsbygden i Norrköping
Norrköpings kommun kan delas in i Norrköpings tätort, övriga tätorter med
fler än 200 invånare och landsbygd. Det finns ett antal myter om landsbygden
som kan bemötas genom jämförelser mellan de olika delarna av kommunen.
MYT 1: INGEN VILL BO PÅ LANDET – ALLA FLYTTAR TILL STAN

Det bor visserligen färre människor på landsbygden, men
om man tittar på befolkningsutvecklingen från år 2010
kan man se att folkmängden i Norrköpings tätort har ökat
med 10 procent, på landsbygden med 8 procent och i
övriga tätorter med 3 procent. Utvecklingen av landsbygden
liknar alltså i hög grad Norrköpings tätort.

äldre är lägre på landsbygden än i Norrköping totalt. I de
övriga tätorterna finns istället en stor andel barnfamiljer.
MYT 3: MÅNGA SAKNAR ARBETE PÅ LANDSBYGDEN

Andelen arbetslösa är i själva verket betydligt lägre på
landsbygden och i övriga tätorter än i Norrköpings tätort.
Andelen är tre gånger så hög i Norrköpings tätort som i de
övriga delarna av kommunen.

MYT 2: DET ÄR BARA GAMLA SOM BOR PÅ LANDET, UNGA VILL
BO I STAN

MYT 4: FÖRETAGARNA FINNS I NORRKÖPINGS TÄTORT

Det är sant att unga vuxna i åldern 20-30 år är överrepresenterade i Norrköpings tätort. Men andelen 65 år och

Andelen företagare är nästan tre gånger så hög på landsbygden som i Norrköpings tätort och övriga tätorter.
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Stor ökning av barn och unga
Antalet norrköpingsbor förväntas öka enligt befolkningsprognosen
och särskilt stor väntas ökningen bli av barn och unga. Det påverkar
behovet av förskola och skola, fler pedagoger behöver anställas och det
behövs mer verksamhetslokaler.
Antalet barn i förskoleålder har ökat på senare tid, men
väntas minska något år 2019 för att sedan öka kraftigt
kommande år. Samtidigt som antalet barn tidigare har ökat
finns det också krav från Skolverket att minska antalet
barn i barngrupperna, framför allt för de yngsta barnen.
MINRE BARNGRUPPER

Mindre barngrupper är också ett politiskt mål i Norrköpings
kommun. Det innebär att den lilla minskning som ses för
år 2019 inte kommer att påverka till exempel lokalbehovet,
eftersom det ska vägas mot kravet på mindre barngrupper
i förskolan.
BRIST PÅ FÖRSKOLLÄRARE

Genom förändringar i läroplanen för förskolan har kraven
ökat på förskolans pedagogiska uppdrag. Det aktualiserar
vikten av att kunna rekrytera utbildade och behöriga medarbetare och att lokalerna är anpassade till uppdraget.

Utbildningskontoret har strävat efter en fördelning med
65 procent förskollärare och 35 procent barnskötare i
kommunens förskolor för att möta det pedagogiska uppdraget och för att sprida den kompetens som finns mellan
enheter.
Men det är en stor brist på utbildade förskollärare och
en del vakanta förskollärartjänster har därför tillsatts med
barnskötare. Eftersom det är krav på förskollärarlegitimation för tillsvidareanställning blir det därför fler visstidsanställda.
Kraftig ökning i alla åldrar
Antalet barn och unga har varierat mellan åren sett bakåt
i tiden utifrån att det föddes många barn omkring år 1990
och att barnafödandet sedan gick ned under ett antal år. Men
prognosen för de kommande fem åren och en utblick ytterligare
fem år framåt i tiden visar en kraftig ökning i alla åldrar.

Antal personer i åldersgrupper år 2010-2017 (röda staplar), prognos 2018-2022 (mörkblå staplar)
och utblick 2023-2027 (ljusblå staplar)
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Det pågår sedan flera år utbildningar av tillsvidareanställda barnskötare till legitimerade förskollärare i samarbete
med övriga kommuner i Östergötland och det planeras för
ytterligare utbildningar.
MÅNGA REKRYTERINGAR

Kompetensförsörjningsprognosen visar att det i snitt kommer att behövas rekryteras knappt 200 förskollärare per år
under perioden 2019-2026. De flesta rekryteringarna är för
att ersätta förskollärare som byter jobb eller går i pension.
Men på grund av att förskolebarnen blir fler behöver också
antalet förskollärare öka med omkring 120 personer under
perioden så att det blir omkring 950 förskollärare är 2026.
Motsvarande prognos för barnskötare är i snitt omkring
400 rekryteringar per år och en ökning med 110 anställningar
så att det kommer att finnas drygt 900 barnskötare år 2026.
DET BYGGS NYA FÖRSKOLOR

När Norrköping växer och det kommer till nya stadsdelar
behövs en framförhållning för att se till att behovet av förskolor tillgodoses. Ibland inträffar oförutsedda händelser,

till exempel brand eller fastighetsproblem som ger dålig
arbetsmiljö, och då måste snabba lösningar komma till.
Ibland innebär det att verksamheten bedrivs i paviljonger.
För att möta det ökande antalet barn och krav på mindre
barngrupper byggs nya förskolor. Under 2018 har förskolan Borgen i Klockaretorpet färdigställts och återuppbyggnaden av förskolan Smultronet, som förstördes
genom brand, har påbörjats. Det pågår arbete med förskolor
i Kimstad och Ektorp och det finns långt framskridna
planer på förskolor i exempelvis Hageby, Smedby, Fyrby
och Sandbyhov.
MER FÖRSKOLEVERKSAMHET PÅ FINSKA

Riksdagen har lagstiftat om ett stärkt skydd för minoritetsspråken, som bland annat innebär att en större del av
verksamheten inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk.
För Norrköpings del innebär det att mer förskoleverksamhet ska finnas på finska, eftersom kommunen är
finskt förvaltningsområde. Lagen träder i kraft den 1
januari 2019.
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GRUNDSKOLA

Antalet norrköpingsbor i grundskoleålder, 6-15 år, förväntas öka med 2 000 personer de närmaste fem åren och med
ytterligare 1 000 personer under nästa femårsperiod.
FÖRSKOLEKLASS OCH PRAO OBLIGATORISKA

Skolan är beroende av beslut på nationell nivå och för
grundskolan innebär det bland annat att förskoleklassen blir
obligatorisk från höstterminen 2018 och att två veckors prao
blir obligatorisk i årskurserna 8 och 9. Det här innebär inte så
mycket för Norrköpings kommun, nästan alla barn i åldersgruppen går i förskoleklass och prao tillhandahålls redan.
NY TIMPLAN, DIGITAL KOMPETENS OCH FLER BEHÖRIGA TILL
GYMNASIET

Däremot finns andra beslut som mera påverkar kommunen. Det införs en stadieindelad timplan i grundskolan,
man inför digital kompetens i läroplanen och det ska ges
mer stöd till nyanlända elever. Den nya timplanen för
grundskolan innebär till exempel att språkval ska ske i
årskurserna 6 till 9. Språkval innebär att man antingen
läser moderna språk eller att man istället läser modersmål,
svenska, engelska eller teckenspråk alternativt får förstärkt
undervisning i svenska som andraspråk. I Norrköping har
språkvalet hittills skett från årskurs 7. Andra förändringar
är att det sker en förskjutning av tid för hemkunskap från
högstadiet till mellanstadiet och att det från hösten 2019
ska läggas mer tid på matematik.
Den digitala kompetensen innebär att skolan ska arbeta
med digitaliseringsfrågor för att förbereda eleverna för
fortsatta studier och arbetsliv och ge dem likvärdiga förutsättningar. Här kommer utbildningsinsatser behöva göras
för medarbetare och viss utrustning kan behöva köpas in.
För att fler nyanlända elever i högstadiet ska bli behöriga
till gymnasieskolans nationella program föreslår regeringen
ändringar i skollagen. Rätten för nyanlända elever att få
studiehandledning på sitt modersmål kommer att skärpas.
Dessutom ska en individuell studieplan upprättas inom

två månader från mottagandet och det ska bli möjligt att
anpassa utbildningen efter nyanlända elevers behov och
förutsättningar. Det här nya regelverket kommer att öka
behovet av behöriga lärare i svenska som andra språk,
modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmål.
SAKNAS GRUNDSKOLLÄRARE

Det finns generellt en brist på grundskollärare och grundlärare i fritidshem, det som tidigare kallades fritidspedagoger, eftersom allt för få väljer att utbilda sig till yrkena. Till höstterminen 2018 finns inte tillräckligt många
sökande till lärarutbildningarna i Norrköping. Avhoppen
från utbildningen är också stora.
Endast legitimerade lärare kan anställas på tillsvidareanställning, så det finns många visstidsanställda inom grundskolan. Det beräknade rekryteringsbehovet av lärare och
förskollärare i grundskolan ligger på omkring 450 per år
under perioden 2019-2016. Volymökningen på grund av fler
elever i grundskolan hamnar på ungefär 290 under perioden,
år 2026 förväntas antalet anställda vara omkring 1 850.
TRÅNGT I SKOLORNA

Antalet elever i grundskolan har ökat kraftigt under senare
år och grundskolorna är mycket välfyllda, i vissa fall har
skolorna fler elever än de är planerade för. Inför höstterminen 2018 finns det bara lediga platser i vissa årskurser
i skolor i innerstaden. Det här innebär att man måste hitta
tillfälliga lösningar i form av inhyrda lokaler eller paviljonger. Flera skolbyggen pågår och ännu fler är planerade.
FRISTÅENDE SKOLOR

Under de senaste åren har andelen elever inom de fristående
skolorna legat på en stabil nivå, 18 procent av eleverna
går i fristående grundskola. Men inför kommande år har
flera aktörer sökt tillstånd för utökning eller nyetablering, vilket kommer att påverka behovet av kommunala
skolplatser.
Nyanlända elever
Antalet nyanlända barn och elever har varierat kraftigt
och beror på händelser i omvärlden och lagstiftning på
nationell och EU-nivå. Det finns en organisation för att ta
emot nyanlända och även fortsättningsvis måste det finnas en
beredskap att ta emot barn och ungdomar med kort varsel.
För närvarande finns en mottagningsenhet med plats för cirka
100 elever. Eleven placeras omgående på någon av Norrköpings
kommunala eller fristående skolor, men under de två första
månaderna deltar de i mottagningsenhetens verksamhet. Sedan
ska de gå över till sin ordinarie skola, men eftersom skolorna
är så välfyllda innebär det ibland svårigheter med att föra över
eleverna till sina ordinarie skolor.
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GYMNASIET

Antalet personer i gymnasieålder, 16-18 år, var högt då
de stora barnkullarna som föddes omkring 1990 var i den
åldern. Sedan sjönk antalet för att nu igen öka kraftigt,
med drygt 800 ungdomar under den närmaste femårsperioden och ytterligare 700 nästkommande femårsperiod. Då
förväntas antalet ungdomar i den åldern vara omkring
6 150. Även antalet 19-åringar kommer att öka, vilket
också kommer att påverka volymerna i gymnasieskolan,
eftersom en växande andel gymnasieelever inte lyckas
avsluta sina studier inom tre år utan läser ett extra läsår.
UTÖKAD UNDERVISNINGSTID

Det har lagts en proposition som föreslår att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till 2 800
poäng, det vill säga en utökning av undervisningstiden
med 12 procent.
Då ska kurser som ger grundläggande behörighet till
högskoleutbildning ingå i alla nationella yrkesprogram
och dessutom ska ett estetiskt ämne ingå. Syftet är att
göra programmen mer attraktiva för elever som inte har
bestämt sig för om de vill studera vidare efter gymnasiet
eller inte. Det ska dock vara möjligt att välja bort de
högskoleförberedande kurserna. Troligen kommer detta
att genomföras från hösten 2019 och det kommer betyda
att det behövs fler lärare för dessa nya kurser i yrkesprogrammen.
Det finns också förslag till att den garanterade undervisningstiden på introduktionsprogrammen ska öka och

för att kvaliteten ska öka. Även det kommer troligen att
medföra ett ökat behov av pedagoger.
FLER GYMNASIELÄRARE BEHÖVS

I genomsnitt kommer cirka 120 rekryteringar av gymnasielärare att behöva göras per år under perioden 20192026. Antalet gymnasielärare beräknas öka med 135 under
perioden så att det är omkring 530 lärare år 2026. Framför
allt kan man se en brist på legitimerade lärare i matematik
och naturorienterande ämnen. Men även gymnasielärare i
moderna språk, svenska, engelska, modersmålslärare och
lärare i svenska som andra språk är för få jämför med det
kommande behovet. Generellt sett kommer det även att
vara brist på yrkeslärare.
GYMNASIESKOLANS LOKALER

Gymnasieskolan utökar sin verksamhet de närmaste åren
både i inhyrda lokaler och genom anpassningar och flytt
till andra lokaler. Yrkesprogrammen på Ebersteinska
gymnasiet flyttar till Bråvalla hösten 2019, vilket gör att
deras verksamhet kan utökas. Samtidigt finns plats för fler
elever på Ebersteinska på Linköpingsvägen.
De här förändringarna gör att behovet av en helt ny
gymnasieskola kan skjutas några år på framtiden. Andelen
elever som går på fristående gymnasier har legat stabilt på
cirka 30 procent de senaste åren. Flera fristående skolor
har sökt tillstånd att starta verksamhet men har svårt att
hitta platser att etablera sig på. Det kan också påverka
behovet av kommunala gymnasieplatser i framtiden.
Planeringsförutsättningar
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Mer barn- och ungdomsvård i framtiden
En stor del av insatserna som görs av socialkontoret riktar sig till barn och unga.
I och med att det blir fler norrköpingsbor i den åldersgruppen framöver kan
man räkna med att det behövs mer barn- och ungdomsvård i framtiden.
Omkring 70 procent av socialnämndens budget går till
barn- och ungdomsvård. När antalet barn och unga ökar
i framtiden kommer insatserna som riktar sig till dem
att öka. Men det finns även andra faktorer som påverkar
utvecklingen.
Det pågår ett arbete för att förbättra HVB-placerade
barn och ungas skolprestationer och minska risken för
återplacering efter avslutad placering. Dessutom genomförs andra satsningar för att utveckla stöd och behandling i
familjehem. Det här bör dämpa behovet av framtida barnoch ungdomsvård.
Samtidigt finns faktorer som indikerar behov av ökade
insatser, till exempel utvecklingen av skolresultaten. I
Norrköping är det exempelvis en lägre andel av eleverna
i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan än i riket.
Låga skolresultat kan dels ses som en nulägesindikator
av sociala problem hos dagens barn- och ungdomskullar. Dels kan det ge en indikation på att övergången till
fortsatta studier och arbetsliv kommer att bli besvärlig när
dagens barn och ungdomar blir unga vuxna.
Bristen på bostäder och trångboddhet är en faktor som
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bidrar till och förstärker sociala problem. I Norrköping,
som i många andra kommuner, finns en bostadsbrist som
väntas bestå ett antal år framåt. Barn är mer utsatta när
familjer blir trångbodda och när föräldrar som separerar
inte kan hitta ny bostad.
BARN I SKYDDAT BOENDE OCH UMGÄNGESSTÖD

Från juli 2019 kommer nya regler som gäller barn i skyddat boende, som bygger på förslag i en utredning som presenterades i slutet av år 2017. De barn som följer med en
vårdnadshavare i skyddat boende föreslås få egna beslut
om insatsen och det ska genomföras utredning, beslut och
uppföljning av barnets ärende. Dessutom föreslås högre
kvalitetskrav på skyddade boenden som tar emot barn.
Umgängesstöd för barn har ökat, bland annat på grund av
att familjehemsplaceringarna har ökat. Umgängesstöd är
till för barn som av olika anledningar inte bor tillsammans
med en eller båda sina föräldrar. Med umgängesstödet
kan barn och föräldrar få stöd under sitt umgänge och bli
hjälpta med att stärka banden mellan dem så att fortsatt
kontakt kan bli möjlig.

Psykisk ohälsa, komplext samhälle och tillgång
till frivilliga påverkar överförmyndaren
Konflikter i världen, demografisk struktur, ohälsa och att samhället blir
mer komplext påverkar behovet av ställföreträdare.
Förändringar i lagstiftning och människors vilja att engagera sig påverkar genomförandet av arbetet.
TILLSYN, REKRYTERING OCH TILLSÄTTNING

Överförmyndarenheten arbetar med tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare, och har i uppgift att rekrytera och utbilda lämpliga
gode män och förvaltare. Överförmyndarenheten har även
ansvaret att utreda behov av god man eller förvaltare på
uppdrag av tingsrätten och tillsätter också gode män för
ensamkommande barn.

Samhällstendenserna för att åta sig frivilliga uppdrag
verkar vara i motsatsförhållande till varandra. Många
människor vill frivilligt hjälpa en annan utsatt person, men
ofta inte under ordnade former utan som mer tillfälliga
insatser. De uppdrag som överförmyndaren rekryterar till
är kraftigt lagreglerade och uppdragen är inte tidsbegränsade. Man kan begära att bli entledigad om man är god
man eller förvaltare, men förutsättningen för att man ska
få avsluta sitt uppdrag är att överförmyndaren lyckas hitta
en annan lämplig ställföreträdare.
EVENTUELL PROFESSIONALISERING AV EN DEL STÄLLFÖRETRÄDARE

PSYKISK OHÄLSA ÖKAR MEST

När de äldre blir fler, den psykiska ohälsan i samhället
ökar och när det kommer ensamkommande barn ökar
behovet av ställföreträdare. Att vara en del av samhället,
att betala sina räkningar, beställa abonnemang och boka
resor har också blivit mer komplext och svårt att klara av
för en del personer. Det som ökar mest när det gäller nya
ärenden hos överförmyndarnämnden är psykisk ohälsa hos
huvudmännen, det vill säga de som har ställföreträdarskap.
Tendensen är att fler unga som utreds om behov av god
man eller förvaltare har psykisk problematik som ofta
kombineras med drogmissbruk och/eller kriminalitet. Det
blir allt svårare att hitta en lämplig god man som är villig
att åta sig ett sådant ärende. Utredningarna tar därför längre
och längre tid på grund av rekryteringsproblemen.
FLER FRIVILLIGA BEHÖVS

Uppdrag som god man eller förvaltare är ett frivilliguppdrag som bygger på att det finns intresserade medborgare.

Förmågan att rekrytera ställföreträdare är grundläggande
för att få överförmyndarverksamheten att fungera. Inför
en kommande utredning, som ska se över regelverket för
överförmyndarens arbete, har regeringen uttalat att en viss
professionalisering kan komma att ske av ställföreträdarskapet. Bakgrunden är dels att många kommuner har oerhörda svårigheter att rekrytera frivilliga och dels de risker
som vissa uppdrag kan medföra, när det är huvudmän som
kan anses vara farliga för omgivningen.
DIGITALA LÖSNINGAR

Det behövs också effektivare arbetssätt med mer digitala
lösningar. Den yngre generationen av gode män kräver
och förväntar sig att överförmyndaren använder sig av
utvecklade e-tjänster och webbgränssnitt. De förväntar sig
även tillgång till information omedelbart. För att fånga
den yngre generationen behöver överförmyndarenheten
utveckla sina arbetsmetoder och möta medborgarnas
behov på de sätt som önskas.
Läs mer om vad det innebär att vara god
man och hur du anmäler ditt intresse på
www.norrkoping.se/godman.
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Kan bli stopp för serviceinsatser inom socialtjänsten
En stor del av socialkontorets stöd vid missbruk görs som serviceinsatser. Nu pågår en
prövning om man har rätt att göra det och rättsläget är för närvarande oklart.
Med serviceinsatser menas insatser som kommuninvånare
kan ta del av utan att först få ett biståndsbeslut. Serviceinsatser kallas ibland även servicetjänster eller öppna
ingångar. Syftet med att erbjuda serviceinsatser är att öka
tillgängligheten och stärka det förebyggande perspektivet
genom att kommunen erbjuder stöd så tidigt som möjligt
för att undvika att problem förvärras.
OKLART RÄTTSLÄGE

Rättsläget för serviceinsatser är oklart. Det hör till socialtjänstens uppgifter att erbjuda allmänt inriktade insatser,
men det saknas en tydlig definition av sådana insatser i
socialtjänstlagen.
Under 2016 genomförde Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, tillsyn av serviceinsatser inom missbruks-

vården i Norrköping. Efter tillsynen har IVO ställt krav på
att kommunen ska säkerställa att individuellt anpassade
insatser föregås av utredning., bedömning och beslut. Det
resulterade i att en rättsprocess har inletts mellan IVO
och Norrköpings kommun i frågan om hur vi får tillämpa
serviceinsatser eller öppna ingångar. Rättsprocessen pågår
fortfarande.
En stor del av socialkontorets stödinsatser vid missbruk
ges som serviceinsatser. Om kommunen tvingas att upphöra med dem och istället tillämpa insatser som bygger på
myndighetsbeslut skulle det betyda ett stort merarbete för
kommunen. En bedömning är att det skulle behövas ytterligare tolv handläggare för att hantera nuvarande flöden av
serviceinsatser som biståndsbedömda ärenden.

Rättsläget för
serviceinsatser är
oklart.
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Planeringsförutsättningar

Individualisering leder till att allt fler kräver sin rätt.

Specialkosten ökar
Under 2000-talet har andelen specialkost ökat från omkring 10 till 20
procent av maten som kostenheten serverar.
Bland de faktorer som driver på utvecklingen av specialkosten finns ökning av antalet personer med födoämnesallergier och -intoleranser och antalet personer som av
religiösa skäl inte äter viss mat. Men på senare tid har det
också tillkommit andra faktorer som verkar öka kraftigt.
Det talas och skrivs mycket i media om vad man bör äta
för att må bra. Det får genomslag i anmälan av specialkost
som kan bygga på självdiagnoser, trender och icke belagda fakta som man har fångat upp i medieflödet. Men det
handlar också om att många har en större medvetenhet om
kostens betydelse och om hur maten produceras.
FLER KRÄVER SIN RÄTT

En allmän tendens i samhället är individualisering och att

allt fler kräver sin rätt. Man ser inte exempelvis skolmaten som en förmån utan som en rättighet som man vill ha
utformad efter individuella krav.
Effekterna för kostenheten av att det blir allt mer
specialkost är många. Det krävs mer personal med rätt
kompetens, mer utrymme för att hantera maten, fler
förvaringskärl som ska diskas och mer matsvinn. Det
krävs utarbetade rutiner så att det inte blir fel, till exempel
genom kontaminering mellan födoämnen.
Eftersom specialkosten fortsätter att öka i andel kan det
behövas en översyn hur man ska hantera frågan i framtiden. Man kan behöva hitta sätt att kunna särskilja det
som handlar om helt legitima behov till sådant som mer
handlar om att man vill ha sin önskekost.
Planeringsförutsättningar
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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.

Kommunstyrelsen kontor
Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: ekonomistyrning@norrkoping.se

